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Bilkonsernet Bertel O. Steen og dets vekst og utvik-

ling gjennom ett hundre år er først og fremst knyttet

til grunnleggeren selv og hans tre sønner. Mens faren

satte sitt særpreg på bedriften i de første 50 årene,

ble det sønnene som kom til å prege de neste 50.

Særlig har den yngste av sønnene, Tore, vært den

sterkeste drivkraften i den siste perioden, inntil tred-

je generasjon overtok ledelsen.

Undertiden kan det være forbundet med visse vans-

keligheter å beskrive virksomheten i et stort familie-

foretak, der også andre faktorer og hensyn enn de

rent bedriftsmessige kan spille inn. Under arbeidet

med denne boken er jeg imidlertid blitt positivt over-

rasket. Fra alle hold i Steen-familiene er jeg blitt møtt

med åpenhet. Ingen har forsøkt å påvirke mine hold-

ninger og mine standpunkter, som så langt jeg har

maktet er bygd på et rikholdig skriftlig arkivmateriale

og samtaler med en lang rekke personer.

Denne bedriftshistorien handler først og fremst om

menneskene bak bedriften. Noen er nevnt, men det

betyr slett ikke at alle de andre dyktige medarbei-

derne er glemt. Tvert imot. Alle bedriftens ansatte

har bidratt til bedriftens gode resultater, og til å gjøre

Bertel O. Steen AS til landets nest største bilkonsern

og en av landets største handelsbedrifter.

Jeg vil takke alle som  hver på sin måte har gjort det

mulig  å realisere dette bokarbeidet.

LØRENSKOG, 25. OKTOBER 2002

Ole N. Hoemsnes

Forord
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Firmaet Bertel O. Steen AS er gjennom hele sin historie og i tre generasjoner blitt ledet av Steen-familiene.
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Når Bertel O. Steen AS har valgt å utgi en bok om sine

første hundre år, er det flere grunner til det. Én viktig

grunn er at vi med rette kan være stolte av hva vår

bedrift har utrettet gjennom disse årene. En annen er

at vi er opptatt av våre historiske røtter, av våre grunn-

leggende verdier, av hva bedriftens grunnlegger sto for

og kjempet for, og ikke minst av hva våre ledere og

medarbeidere har betydd for bedriftens utvikling.

Dette er ikke en bok om bilens historie, selv om bilen

har vært vårt viktigste produkt, vår dominerende

salgsvare. Boken handler mer om menneskene som til

forskjellige tider har båret et ansvar for bedriftens

utvikling, et ansvar som hele tiden har vært basert på

tesen om at det er kundene vi lever av. Vi har i tillegg

ønsket å få frem det verdisett vi arbeider etter.

1. Våre historiske røtter

Dessuten har vi også grunn til å være stolte av at vårt

firma gjennom hundre år har vist et sterkt samfunns-

engasjement, og vært et aktivt talerør for bransjen og

bilens samfunnsmessige betydning.

Ingen er historieløse, verken mennesker eller bedrif-

ter. Historisk bevissthet gir trygghet, og er en viktig

verdi å ta vare på. Vi vet at det kommer til å skje store

endringer i årene fremover, og at vi må være villige til

å møte nye utfordringer. Trygghet er en forutsetning

for endringsvilje. Og det gir trygghet å vite at vi står

på et godt fundament, historisk og verdimessig.

Marius Steen

> > > > > > > > > > > > > >



Bilkonsernet Bertel O. Steen er et hundreårig forret-

ningseventyr, der sterke og markante ledere og med-

arbeidere har spilt betydelige roller. Det er ingen til-

feldighet at det som i 1901 begynte som en liten

agenturforretning i jernvarer, har vokst og utviklet

seg til landets nest største bilkonsern. Firmaet er nå

landets eldste i bilbransjen, og det har et bredt enga-

sjement som gjør det til et av de største private han-

delshus.

Bedriftens historie kan berette om sterke person-

ligheter, som, med fremsynthet og utsøkt kremmer-

ånd, hver på sin måte og til sin tid har preget bedrif-

tens vekst og fremgang. Historien kan også fortelle om

vanskelige perioder, om en hvileløs kamp med myn-

digheter for å fremheve og sikre bilens og bilismens

plass i samfunnet, og om hvordan bedriften har klart å

omstille seg for å møte stadig nye utfordringer.

Enhver bedriftsorganisasjon trenger noen fyrtårn

som staker ut kursen. Hos Bertel O. Steen har firmaets

grunnlegger vært et slikt fyrtårn. De allmenngyldige

verdier som han sto for, og som han gjorde synlige i

sin daglige virksomhet gjennom de første 50 år, var av

så grunnleggende betydning at de er blitt like aktuelle

for dagens forretningsdrift.

Det er ikke alltid slik at om hundre år er all ting

glemt. Hos Bertel O. Steen har man tvert imot blank-

pusset grunnleggerens signatur, gjort den til et

bærende varemerke, til en logo for fremtiden. Firmaet

har gjenoppfrisket de ideer grunnleggeren trodde på,

lagt dem som basis for et holdningsskapende arbeid,

2. Et bilkonsern blir til
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tilpasset bedriftens nye og store utfordringer hundre

år etter firmaets grunnleggelse. Det er snakk om kjer-

neverdier som aldri går ut på dato, om å være sannfer-

dig og profesjonell i sin virksomhet, om å dyrke den

gode kremmerånden og om å spille på lag, og blant

disse kjerneverdiene står troen på og tilliten til den

enkelte medarbeider helt sentralt.

Bilkonsernet Bertel O. Steen går inn i et nytt

århundre der hovedmålet er å tydeliggjøre og for-

sterke bedriftens verdigrunnlag, og å sikre forutsig-

bare og klare kjøreregler for hvordan man skal opp-

tre. Selskapet har fått en sterkere og klarere profil og

identitet, innad så vel som utad. Lanseringen av fir-

maets nye logo ved 100-årsjubileet står som et sym-

bol for de verdier man ønsker å dyrke. I tillegg til

grunnverdiene har  det vært  en sterk personlig konti-

nuitet i bedriftens ledelse i tre generasjoner, fra

grunnleggeren Bertel O. Steen til sønnen Tore Steen

og nå sønnesønnen Marius Steen. I dag er det en

bedriftshistorisk sjeldenhet at et firma eies og ledes

av samme familie i over et hundre år. Og i en verden,

der forandringer kommer og går fortere enn noen-

sinne, er det så visst også en sjeldenhet at en bedrift

overlever i like mange år.

Bedrifter som vokser og utvikler seg med basis i de

samme produkter som var grunnlaget i starten, har

utvilsomt en indre og selvgenererende styrke. Som

regel har de også en sterk kontinuitet i lederskap og

medarbeiderstab, og de har en forretningsmessig teft

og evne til å ane farer og å omstille seg til riktig tid.

Grunnleggeren Bertel O. Steen ville utvilsomt ha tatt på seg  sitt

gladeste smil hvis han i dag kunne ha sett resultatene av det livs-

verk han startet for hundre år siden.



Dessuten er slike bedrifter bygd på en visjon som ikke

bare er preget av å tjene mest mulig penger, men om at

bedriften også har en viktig samfunnsgagnlig misjon.

Grunnleggeren Bertel O. Steen var nettopp pione-

ren som hadde en slik visjon. Han sådde et bilfrø som

har spiret, grodd og vokst og forgrenet seg til dagens

moderne bilkonsern. Uten en stor, sikker og moderne

bilpark ville i dag det industrielle Norge og all offent-

lig virksomhet ha kollapset.

Så langt inn i krystallkulen kunne grunnleggeren

neppe se da han solgte sin første bil i 1907. Men like

fullt, resultatene av hans ideer, hans oppfinnsomhet,

hans kremmerånd og hans energiske pågangsmot har

vist seg fra år til år. Og det er resultatene som teller, 

i dag som for hundre år siden.

Med automobilen som hovedprodukt har Bertel O.

Steen utviklet seg både i motgang og medgang etter

flere ulike tidsakser. Perioden fra 1901 til 1928  la

grunnlaget, så kom de vanskelige 30-årene og okku-

pasjonsårene med laber virksomhet, før man klarte å

dra hjulene skikkelig i gang igjen etter 1945. I etter-

krigsårene tok virksomheten seg opp igjen, men var

helt til 1960 hemmet av bilrasjoneringen. Ved grunn-

leggerens bortgang i januar 1962 står tre brødre klar

til å overta. Nå begynner en ny vekstperiode, som, fra

slutten av 1960-årene, gjennom 1970- og 80-årene og

frem til 2002 , totalt endrer bilforhandlerfirmet til lan-

dets nest største bilkonsern og en av Norges største

handelsbedrifter.

Og gjennom alle disse årene har det vært en ene-

stående stabilitet i bedriftens eierskap og ledelse.

Grunnleggeren Bertel O. Steen var sjefen i over 60 år.

Så var lederansvaret i noen år delt mellom hans tre

sønner, Bertel Otto, Erik og Tore, inntil Tore Steen

overtok som adm. direktør i 1969. 

For bedriften var valget av yngstesønnen Tore til

ny ansvarlig leder et lykkelig valg. Under hans leder-

skap gjennomgikk bedriften en rivende utvikling. 

Han var drivkraften i arbeidet for at Bertel O. Steen 

fra 1972 kunne overta generalagenturet for Norge for

alle tyske Mercedes-Benz-produkter. Noen år senere, 

i 1980, kom japanske Daihatsu til, og bilsalget nådde

et rekordår i bedriftens historie i 1985. 

Under hans ledelse engasjerte bedriften seg i flere

andre virksomhetsområder, som f.eks. salg og leveran-

ser til Forsvaret, offshore og skipsverft, formidling og

salg til norsk og utenlandsk industri og i shipping.

Dessuten gikk man i 1980 sterkt inn på markedet for

sport og fritid, noe som bidro til å endre bedriftens

profil utad, og som dessuten skapte en større interesse

for firmaet hos nye forbrukergrupper.

Da Tore Steen gikk av som konsernsjef i 1992, var

Erling Ihle adm. direktør i en femårsperiode. Han

hadde arbeidet i selskapet i 24 år og bl.a. vært leder

for marine-og industriavdelingen. 

I 1997 overtar tredje generasjon i familien roret.

Det er Tore Steens sønn, Marius Steen, som blir ansatt

som konsernsjef, bare 39 år gammel. Han bærer samme

navn som sin oldefar, Bertrand Marius Steen, avisman-
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Bertel O. Steens  første solgte bil  i 1908 – en stor Humber som i dag befinner seg på Gruetunet Museum i Kirkenær.



Fra et styremøte i begynnelsen av 1970-årene. Fra venstre: Bertel Otto Steen, Arne Lindholm, Erik Steen,

formannen i styret H. E. Helliesen, Tore Steen og Annæus Schjødt.



nen og forretningsmannen fra Larvik, som ikke handlet

med biler. Med tredjegenerasjon i sjefstolen har selska-

pet fått en moderne bedriftsleder, ingeniør- og økono-

miutdannet og med erfaring fra finans og  prosessin-

dustri. En leder som skulle ha de beste forutsetninger

for å bidra til å utvikle bilkonsernet og handelsbedrif-

ten videre – og til å møte de store utfordringer og for-

andringer som utvilsomt vil melde seg.

Hva består så bilkonsernet Bertel O. Steen av – 100 år

etter firmaets etablering i 1901? Basisvirksomheten er

bil med tilhørende serviceprodukter og tjenester samt

eiendomsutvikling og eiendomsdrift.

Konsernet representerer i dag bilmerkene Merce-

des-Benz, Peugeot, Kia og Daihatsu. De tyske og frans-

ke agenturene har bedriften representert siden 1929,

det japanske Daihatsu og koreanske Kia siden hen-

holdsvis 1980 og 1994. Siden 1996 har selskapet over-

tatt den landsdekkende verkstedkjeden Snap Drive,

som ved inngangen til 2002 består av 16 menyverkste-

der i de største av landets byer. Bertel O. Steen er en av

Norges største verkstedorganisasjoner, og konsernets

ambisjoner er å bli ledende innen verksteddrift.

Gjennom 19 bilforhandlere og 16 Snap Drive-

avdelinger beskjeftiger bedriftens verksteder over

1200 medarbeidere. I tillegg kommer alle medarbei-

dere i verkstedene hos samarbeidspartnere, dvs. fritt-

stående forhandlere av bedriftens bilmerker. Bertel O.

Steen er således ikke bare en handelsbedrift, men også

en stor produksjons- og servicebedrift.

Selskapets vekst gir seg utslag på en rekke områ-

der. I løpet av de siste 30 årene er det opprettet en lang

rekke datterselskaper, både innenfor bilvirksomheten,

eiendomsvirksomheten og annen virksomhet. Konser-

nets omsetning i 2001 var ca. 6,4 milliarder kroner, og

det hadde et stabilt antall medarbeidere på vel 1900.

Det er naturligvis ikke direkte sammenlignbart, men

som en kuriositet kan nevnes at det hele begynte for

100 år siden med en håndfull ansatte og noen titusen

kroner i årlig omsetning.

For bilvirksomheten kunne man i 2001 notere seg

for den største markedsandel for salg av nye biler i

etterkrigshistorien, nemlig 13,8 prosent mot 11,7 pro-

sent i 2000. Markedet består av personbiler og nytte-

kjøretøy som lastebiler, varebiler, busser og kombi-

nerte biler. Biler fra Bertel O. Steen finner man igjen

hos alle typer kunder over hele landet: hos drosjeeiere

og lastebileiere, hos politi og sykehus bl.a. som utryk-

ningsbiler, i rutebilnæringen og i transport- og turist-

selskaper, og ikke minst hos et økende antall storfor-

brukere av biler, som f.eks. i statsforvaltningen og i

større privat næringsvirksomhet.

Konsernets kjernevirksomhet knytter seg til salg

av biler og tjenester relatert til bilbruk. Denne virk-

somheten, som har sitt hovedsete i Lørenskog kom-

mune, drives gjennom et landsdekkende nett av 148

merkevareforhandlere.

Virksomheten omfatter videre salg av og service

på dieselmotorer til maritimt bruk og til stasjonære,

landbaserte anlegg. Fra ledende europeiske leveran-
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16

dører formidles salg av forsvars- og sikkerhetsmateri-

ell. Import, salg og distribusjon av Asics’ sports-

produkter skjer både i Norge, Danmark og Sverige

gjennom Asics Skandinavia som konsernet eier 70

prosent av. 

Konsernet er dessuten stor innenfor eiendoms-

virksomhet med en total eiendomsmasse på over 

145 000 kvadratmeter gulvflate. De nærmere 500 000

kvadratmeter tomtearealer, fordelt på 30 eiendommer

i Sør-Norge, har et betydelig utbyggingspotensial.

All virksomhet i morselskapet og datterselskapene

skal bidra til konsernets verdiskaping, men bilvirk-

somheten utgjør den tyngste biten. Bedriften arbeider

derfor kontinuerlig med strategiske forretningsproses-

ser for å ta ut synergier der det er mulig. Utviklingen

går i retning av at forhandlerledd og detaljistledd

innen overskuelig fremtid vil være selskapets spyd-

spisser. Den gamle, gode kremmerånden, som har pre-

get selskapet helt fra grunnleggerens tid, blir derfor

viktigere enn noensinne. 

På produksjonssiden ligger selskapets arvesølv.

Kvaliteten på det som gjøres i verkstedene, er en res-

surs firmaet selv rår over, en ressurs som må holdes

ved like og stadig forbedres. Selve bilproduksjonen

hos fabrikantene kan verken importøren eller for-

handlerleddet gjøre stort ved.

I kvaliteten på bedriftens verksteder ligger også

betydningen av å ha gode og lojale medarbeidere. 

I dag er gode folk mangelvare, mens det er lettere å

skaffe penger. Derfor legges det betydelig vekt på å

fokusere på den enkelte medarbeider i alle ledd av

virksomhetene. Konsernet har utarbeidet et verksted-

program for å sikre en bedring av verksteddriften,

blant annet gjennom tiltak for å øke kundelojaliteten,

tiltak for å sikre at medarbeiderne har en oppdatert og

riktig kompetanse, og for å videreutvikle en kultur

som fremmer kremmerånd og høy kundeservice.

Kjernebegreper som kunnskapsformidling, atferd

og holdninger og god bedriftskultur er i dag høyt prio-

ritert i den løpende organisasjonsutvikling.

Den nye dataalderen, IKT-alderen, som bedriften

innledet allerede i 1972, åpner dessuten nye og gren-

sesprengende muligheter. I 2001 foregår 60–70 pro-

sent av alle transaksjoner i konsernet elektronisk,

mens den håndskrevne og maskinskrevne informa-

sjon dominerte de første 70 årene. Dessuten øker

Internett-baserte  og interaktive kommunikasjons- og

handelsløsninger i hele bilbransjen, og konsernet Ber-

tel O. Steen tar mål av seg til å ligge i forkant av denne

utviklingen.

Som bestefaren, Bertel O. Steen, i sin tid, og faren,

Tore Steen, i sin lederperiode, legger tredjegenerasjo-

nens konsernsjef stor vekt på å gå nye veier der det er

nødvendig. Evnen til å takle nye omstillinger kan

være viktigere enn noensinne, idet forandringer i

markeder og rammevilkår har en tilbøyelighet til å

oppstå oftere og hurtigere i dag enn i bestefarens og

farens tid. 



De særtrekk som har preget selskapet gjennom

100 år, blir imidlertid i årene fremover ikke mindre

betydningsfulle, tvert imot. Derfor brenner også bil-

konsernets tredjegenerasjons konsernsjef, Marius

Steen, sterkt for å fokusere på de gode, allmenngyl-

dige verdier. 

Samtidig dreier det seg om et holdningsskapende

arbeid som ikke kan gi resultater innenfor korte tids-

frister. Tvert imot kreves det langsiktighet og god

planlegging, et arbeid som også forutsetter nitid tre-

ning og disiplin, og fremfor alt støttespillere på alle
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nivåer i bedriftsorganisasjonen – helt ned til den

enkelte medarbeider.

Dessuten en viktig faktor til: Bedriftens ledelse og

de ansatte ønsker at dette holdningsskapende arbeid

skal skje med godt humør! Trivsel og glede vil alltid

være viktige kjernebegreper i en bedrift som ønsker å

sikre og styrke sin posisjon i samfunnet.

Men hvordan begynte det egentlig for 100 år siden, da

Bertel O. Steen etablerte sin forretning?



Del I: 
En kremmer setter sine spor

> > > > > > > > > > > > > >



«smukkke leiligheter» fra fem til ti værelser utleies til

en «rimelig», «meget moderat» eller «billig» leie. Selv

har den unge mannen gått til fots fra Frogner,

gjennom Slottsparken og over Karl Johans gate. Og

har han rukket å lese avisen på morgenkvisten, har

han sikkert fått med seg en melding i Aftenposten fra

Florida om at «Southern Bell Telephone Company har

bragt nogle interessante Telefoneringsforsøg til en til-

fredsstillende Afslutning», eller at regnskapet fra

Akers Sparebank, som er hovedoppslaget på Morgen-

bladets førsteside, viser et netto overskudd på vel 

63 000 kroner for året 1900.

Det er noe målbevisst og stolt over den unge man-

nens gange denne dagen, som om han bærer på en

hemmelighet, en visjon, som ingen andre ennå kjenner

Kristiania, lørdag 5. januar 1901. 

Det er lettere overskyet, vindstille, ingen nedbør og

tre minusgrader i luften. På Stortorvet står noen heste-

karer med sine vogner og gjør klart for dagens kjøretu-

rer. Det lukter tørt høy og hestelort, og det skramler fra

noen avfallsbøtter som tømmes. Ellers er det nesten

dørgende stille i byens sentrum tidlig i grålysningen. 

Ved 8-tiden går en høy, blond, ung mann, 25 år

gammel, med faste skritt bortover Kirkegaten, den

gang paradegaten i byen, der de største og dyreste går-

dene ligger, og der embetsmenn og velhavende kjøp-

menn bor i sine store leiligheter. 

Det er tydeligvis i disse tider et stort tilbud av lei-

ligheter og eiendommer, for Aftenpostens morgen-

nummer har samme dag annonser over flere sider der

3. Starten  – Kirkegaten 9

> > > > > > > > > > > > > >



Et bilde fra Bertel O. Steens kontorer i 2. etasje i Kirkegaten 9, trolig 

tatt et par år før han flyttet til Parkveien. Steen selv sitter på det indre

kontoret. Nærmest av funksjonærene på det ytre kontoret er Steens yngre

søster Agathe som hadde ansvaret for bokholderiet.

Bertel O. Steens handelsborgerbrev fra 1901.



til. Litt verdensvant er han også, etter arbeid og opp-

hold både i Tyskland og England. Så svinger han inn i

Kirkegaten 9 og opp trappene til sine nye lokaler som

han har leid i Chr. Munthes gård, en av datidens mest

moderne forretningsgårder, der flere nyetablerte firmaer

ved århundreskiftet hadde sine første lokaler, bl.a. det

norske datterselskapet av Siemens AG i Tyskland. 

Husleien er allerede betalt, kr 50 pr. måned, inklu-

sive oppvarming, for 100 kvadratmeter. På hans lille

og beskjedne skrivepult ligger et viktig dokument,

handelsborgerbrevet, der Kristiania Magistrat gjør vit-

terlig at 25-åringen har fått innvilget sin søknad om

borgerrett til å drive handel. Rundt omkring i lokalet

ligger ellers mange slags typer jernvarer som ennå

bare delvis er pakket ut. 

For 25-åringen begynner denne dagen en ny tids-

regning .

Dette er den første og grunnleggende dagen i det

nystartede, personlige agenturfirmaet i jernvarer: Ber-

tel O. Steen. Verken hovedpersonen selv eller avisene,

som registrerte begivenheten, kunne den gang ha den

minste anelse om hva dette navnet skulle komme til å

stå for 100 år senere.

Grunnleggeren hadde verken hest, bil eller syk-

kel, han brukte sine føtter. Men han var selv kraftig

bygd, 1,81 meter målte han på strømpelesten ifølge

legitimasjonspapirene, full av energi og pågangsmot

var han, og han hadde en sterk, karismatisk utstråling,

og det lenge før dette moderne uttrykket ble vanlig

brukt om personer i Norge. 

Veksten i den nystartede forretningen i løpet av de

første årene viste at grunnleggeren måtte ha forberedt

seg godt. Han hadde representasjon for en rekke uten-

landske firmaer, men generalagenturet for det store

engelske eksportfirmaet Lindner & Co. Ltd. la det

viktigste grunnlaget. Han hadde i tre års tid til

utgangen av 1900 hatt en stilling i dette firmaet som

reisende for Norge og Sverige.

Lindner & Co. eksporterte praktisk talt alt hva

engelsk industri fremstilte for eksport i jern- og

metallbransjen. De grovere artiklene omfattet bl.a. for-

tinnet blikk til hermetikkindustrien, galvaniserte og

sorte jernplater, stål, kjetting, ankere, netting, rør, fit-
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Fra utstillingslokalet i Kirkegaten 9. Fremst står en Panhard &

Levassor og bakenfor to Fiater. Til høyre sees en del tilbehør,

bl.a. lykter som ekstrautstyr.



tings, slipesteiner, tinn, bly, kobber og messing i blok-

ker, plater, stenger og tråd. I kolleksjonen av småvarer

var det alle slags jern- og metallvarer, verktøy, skips-

beslag og utstyr, nautiske instrumenter, lærvarer etc.

Til og med så ulike produkter som kalosjer og Colts

revolvere hørte med i hans kolleksjoner.

Gründeren Bertel O. Steen hadde en forretnings-

sans som ikke satte noen grenser for hva som kunne

selges. Han skaffet seg også belgiske, tyske og norske

agenturer, og hans kolleksjoner omfattet til slutt både

rullegardinstokker, vaskebrett, rottefeller, skoplugger,

hesteskosøm o.l. Han var også en pådriver for å få i

gang norsk produksjon og fikk bl.a. Drammens Jern-

støperi til å produsere jerngryter, og han var med på å

starte Sandnes Jernvarefabrikk. 

Kjøperne kom selvsagt ikke farende til Kirkegaten

9 for å handle og beundre denne mangesidige varekol-

leksjonen. Tre ganger i året reiste Bertel O. Steen rundt

i landet til de viktigste byene i Sør-Norge for å selge

sine varer. Da kunne han naturligvis bringe med seg

bare et utvalg av artiklene, likevel veide hans varekol-

leksjon ca. 300 kg, som måtte fraktes med tog og båt.

Men selv om han i løpet av få år hadde greid å

bygge opp en god agenturforretning i jernvarebran-

sjen, var det et helt annet produkt, nemlig det nye

verdensproduktet automobilen, til da nesten ukjent 
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Steens bevilling fra magistraten i Kristiania på rett til småsalg av

vin, fruktvin og mjød for året 1913.

i Norge, som etter hvert fanget den største interesse

hos ham. Han la listen høyt og startet med salg av tre

Cadillacer i 1907, og skaffet seg enerepresentasjon for

engelske Humber i 1908, det store året for etable-

ringer i bilbransjen i Norge. 

Den nå 30 år gamle forretningsmannen, nysgjerrig

og fremsynt som han var, øynet uten tvil en stor frem-

tid for automobilen i Norge. Dette førte da også til at

han allerede ved utgangen av 1913 solgte sin agentur-

forretning i jernvarer til sin nærmeste medarbeider

gjennom seks år, O. Chr. Syvertsen. Han solgte trolig

ganske rimelig, også etter datidens målestokk. Syvert-

sen betalte for lager, aktiva, passiva og goodwill bare

kr 24 000, hvorav kr 10 000 kontant og resten over tre

år, og flyttet deretter jernvareforretningen til Nedre

Slottsgate. Fra 1914 var Kirkegaten 9 forbeholdt kun

automobiler, den gang det gjengse uttrykk for bilen,

som kom til å oppta hans livsgjerning hele livet ut.

Igjen begynner en ny tidsregning i Bertel O. Steens

historie.



Bertel O. Steen var født i Vestre Aker i Oslo 16. januar

1876, nærmere bestemt i en hvit trevilla på Skøyen,

som nå er revet, og som lå omtrent der hvor Esso-ben-

sinstasjonen på Skøyen ligger i dag. Mange kilder

oppgir at han ble født på Bygdøy, og selv ville han nok

helst at det skulle være slik. Dette fremgår bl.a. av et

festtelegram han så sent som i januar 1956 sendte dia-

mantbrudeparet Samson i Ekelyveien på Vinderen.

Der skriver han: «Bygdøygutten som leverte is til kon-

sulen i den daværende Frognerveien, sender sin hjer-

teligste gratulasjon og hilsen. Bertel O. Steen». Og han

har sine ord i behold, for området der han ble født, ble

den gang regnet til Bygdøy-kretsen. 

Han var eldstemann i en søskenflokk på fire: Bertel

O. (1876), Fredrikke Oline (1878), Aagot Agathe

(1883) og Gustav Thrane (1886). Eldstesøsteren

Fredrikke døde 27 år gammel.

Etter avsluttet skolegang ved Gjertsens latin- og

realskole1, der han avla middelskoleeksamen allerede

som 15-åring, gikk han et halvt år på handelsskole

høsten 1891. I familiens eie er bevart et eksamenspa-

pir fra 2. året på middelskolen, som viser at han hadde

gode skolekarakterer. Og de gode attestene han fikk

av sine første arbeidsgivere, kan tyde på at han var

rask til å lære.

Hans første jobb i arbeidslivet var som yngste-

mann hos agent Einar Borgen, hvor han ble satt til

bokføring og korrespondanse, og også litt salg av

varer, med en gasje på kr 10,- pr. måned. Borgen ga

ham en pen attest da han sluttet, og senere begynte

> > > > > > > > > > > > > >
4. En skapende og utholdende kraft



Bertel  O. Steens klasse på Gjertsens latin- og realskole. Steen står i 2. rekke helt til venstre i bildet.

Bertel O. Steens karakterer fra Gjertsens skole, 2. klasse i 1887.

Han er skolens femte beste elev, med fine karakterer spesielt i historie, geografi og skriftlig regning.
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Steen-guttene sammen med kamerater laget hoppbakke om vinteren i bakgården i Parkveien.

hos det landskjente jernvarefirma Carl Schwensen &

Co. I sluttattesten fra dette firmaet fra april 1896 heter

det at «fra karakterens side har vi lært ham at kjende

som en brav og ordentlig ung mann, som det er os en

Glæde at kunne give det beste vitnesbyrd i enhver

Henseende». 

Hva som var den direkte foranledning til at han

bestemte seg for å reise til utlandet, bare 20 år gam-

mel, er ikke kjent. I sluttattesten fra Carl Schwensen

står det at han «forlader os nu ifølge eget Ønske».

Han kan ha fått et råd om å reise ut for å lære mer fra

noen han arbeidet sammen med, men uansett var det
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modig gjort av ham som 20-åring i 1896 å bryte opp

og reise til Hamburg. Der arbeidet han i ni måneder i

jernvarefirmaet Jost & von Almelo2, sikkert nok til å

lære seg en del av det tyske språket som han senere

fikk så god bruk for. Han fikk også med seg en god

attest fra dette firmaet, da han i februar 1897 reiste til

Birmingham i England, der han først ble ansatt i den

skandinaviske avdelingen hos firmaet Th. W. Petter-

sen & Co. Ltd. Men allerede i august samme året ble

han ansatt som reisende salgsrepresentant i det store

engelske agenturfirmaet i jernvarebransjen, Lindner

& Co. Ltd. i Birmingham. Dette var et meget aner-

Bertel O. Steens første, beskjedne

visittkort fra den tiden han bodde og

arbeidet i Birmingham.

Da Bertel O. Steen var sytten og et halvt år gam-

mel, fikk han sin første attest fra Einar E. Borgen.

kjent firma, en såkalt Manufactureres Agent, et firma

som solgte fra en rekke småbedrifter til mesteparten

av verden.

Som salgsrepresentant og generalagent for Lindner

& Co. dekket han markedene både i Norge og Sverige.

Etter unionsoppløsningen i 1905 var det ikke lenger

så populært å besøke Sverige, og da begynte han å

bearbeide det finske markedet. Lindner & Co. var et

av hans viktigste agenturer også etter at han etablerte

sin egen agenturforretning i jernvarebransjen. Men

han skaffet seg også raskt en rekke andre agenturer,

bl.a. representasjon for flere amerikanske firmaer.



Hvorfor valgte han bil?

Det finnes ingen entydig forklaring på hvorfor Bertel

O. Steen, som etablerte seg som forhandler av jern-og

metallvarer 5. januar 1901, en bransje han da hadde

noen års erfaring med, valgte å kvitte seg med sin

agenturforretning og gå helt over til å handle med

biler. Hans agenturforretning gikk bra, og han tjente

etter datidens forhold ganske godt på sin virksomhet.

Steen hadde riktignok gjennom en amerikansk

forbindelse formidlet salg av tre Cadillacer i 1907, 

og i 1908 kjøpte han selv sin første bil, en stor engelsk

Humber, en demonstrasjonsbil fordi han det året fikk

agenturet for Humber. Men var det dette som gjorde

ham helt bilfrelst? Neppe. Han må ha gjort seg langt

videre tanker om hva som kunne bli et fremtidens

produkt, bli en vare med stort vekstpotensial, eller bli

et transportmiddel som kunne få en samfunnsøkono-

misk betydning. 

27I 1909 leverte Steen denne

varebilen til Molstad & Co.



i 1913 bestemte seg for å satse bare på bilsalg, økte tal-

let på registrerte biler i Norge fra fem til nesten tusen.

Og over 100 av disse hadde han selv solgt de første syv

månedene i 1914! 

Nå var han neppe lenger i tvil. Han så sitt nye pro-

dukt, bilen, i et langt større perspektiv enn de fleste på

den tiden. Nå kunne han være med på å prege sam-

funnsutviklingen gjennom de nye transportmidlene:

personbilen, varebilen, lastebilen og bussen. 

Steen kunne se på seg selv som en viktig aktør og

samarbeidspartner på en rekke områder, og

dette var for ham en utfordring og et engasje-

ment som passet ham som hånd i hanske. Han

var en meget energisk person og ble samfunns-

engasjert, ikke i rent politiske spørsmål, men

han så de nye transportmidlene som viktige for

utviklingen av næringslivet både i by og land.

Dessuten var han utadvendt, hadde lett for å

skaffe seg nye venner og kontakter. Som regel var

han ikke fornøyd med bare å selge en ny bil, han

ville mer enn gjerne formidle ny kunnskap om

hvilken nytte det nye transportmiddelet hadde. 

Han forsto tidlig at et bilsalg måtte følges opp,

ved å tilby service, ved å skaffe reservedeler, ved
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Da han startet sin forretning, var det registrert bare

fem automobiler i Norge. Bilen var et nesten ukjent

fremmedelement, som møtte mer motstand enn posi-

tiv mottakelse. Bertel O. Steen var imidlertid godt ori-

entert om utviklingen i utlandet, han reiste tidlig til

utenlandske bilutstillinger, og han holdt seg godt

underrettet gjennom sine utenlandske agentkontakter. 

Og han så jo hvordan bilen etter hvert fikk et sta-

dig større fotfeste også her til lands. Fra 1901 til han 

Bertel O. Steen kunne ikke uten videre legge ut på en biltur

til andre deler av landet. Han måtte bl.a. søke fylkesmannen

i det aktuelle distrikt om tillatelse. Her er en slik tillatelse fra

1908, gitt av Amtmanden i Romsdals Amt, til «at befare

Romsdalsveien».



opplæring både av sjåfører og bilmekanikere – og

gjennom informasjon. Han trakk med seg stadig nye

personer inn i sitt engasjement, oppmuntret viktige

kunder til å etablere nye ruteforbindelser, pekte på

bilens fortrinn som nyttekjøretøy i et vidstrakt land.

Han delte gjerne sine nyervervede kunnskaper om

bilens samfunnsmessige betydning med andre. Og det

var liten tvil om at han måtte bli den første formann 

i Automobilforhandlernes Forening, da han sammen

med andre bilforhandlere i 1916 tok initiativet til opp-

rettelsen av denne bransjeforeningen, som i dag heter

Bilimportørenes Landsforening. Han var formann der

i flere perioder. Medlem av Kongelig Norsk Automo-

bilklubb (KNA) ble han alt i 1908, og han satt i mange

år som medlem av KNAs representantskap.

En utholdende kraft

I mange henseender var gründeren Bertel O. Steen en

skapende og utholdende kraft, som slett ikke lot seg

knekke av motgang, verken av tilbakeslag i egen for-

retning eller av alle de hemsko og restriksjoner som

myndighetenes skatte- og avgiftspolitikk etter hvert

medførte. Skatte- og avgiftsmyndighetene oppdaget

tidlig at bilen kunne bli et viktig beskatningsobjekt,

som kunne bringe økte inntekter til statskassen. Med

kraft og tyngde tok Steen avstand fra en avgiftsbelast-

ning som hindret en riktig samfunnsmessig utnyttelse

av bilen.

Hvordan lærte Bertel O. Steen selv å kjøre bil? 

I flere intervjuer i pressen i forbindelse med sine åre-

målsdager eller andre begivenheter har han fortalt om

hvordan det gikk til. Med den første Humber han

kjøpte fra England i 1908, fulgte også en mekaniker,

en neger, som lærte ham «den edle kjørekunst». Men 

i et av de siste intervjuene3 forteller han at denne

«negeren ikke var noe tess». Han tok i stedet noen

kjøreturer med Wilhelm Henie, faren til Sonja. Han

var «knuppen til å kjøre automobil». 

På denne tiden var det i Norge bare én eneste bil-

sakkyndig, nemlig ingeniør Erik Rotheim. Han

utstedte Steens første sertifikat, «uten krysseksamina-

sjon», og «innviklede kjøreregler og bestemmelser»

eksisterte ikke den gang.

Bertel O. Steens første langtur med bil gikk til

fedrenes hjemtrakter – til Larvik. Han brukte to døgn

29Et bilde fra 1934 som viser familien Steen og en Hillman Minx.

Ved rattet Bodil Steen med svigerinnen Agathe ved sin side.

I baksetet de to døtrene Randi og Anne Grethe, mens man

gjennom frontruten kan skimte de to yngste sønnene Erik og

Tore. Det er eldstesønnen Bertel Otto som er fotografen, og

«faren sjøl» helt til venstre bivåner det hele.



kr 500. Her ser man at bilselgeren Bertel O. Steen var

opptatt av at hans bilsalg skulle bli til fremtidig glede

og gavn for byen. 

med overnatting i Tønsberg. Han opplyste etterpå at

han nok kunne ha brukt mindre tid, men det var

underveis slik ståhei hver gang han skulle passere en

hest på veien. Da måtte han stoppe, slå av motoren og

hjelpe kjørekaren og hesten, som begge var like vett-

skremte, forbi.

Opptatt av mer enn salg

Et av mange eksempler på hvordan Steen arbeidet når

han reiste rundt for å selge biler, er fra hans første

besøk i Kristiansund i 1910, da han skulle levere en

tysk Stoewer til hotelleier N. Nilsen på Grand Hotel.

For Steen var det ikke bare å selge en bil, han var

minst like mye opptatt av virksomheter på stedet der

bilen kunne bli et nyttig redskap. 

Da den tyske Stoewer skulle prøvekjøres, inviterte

han med, foruten hotelleieren, to andre av byens bor-

gere, nemlig overrettssakfører Ivar O. Sundet og

dampskipsekspeditør Adolf Wærdahl. Først tok de en

tur rundt i byen, og så avsluttet de med en tur rundt

Vanndammene, hvor det var forbudt å kjøre bil. 

Ved tilbakekomsten til Grand Hotel ble det arran-

gert en middag, og det ble skålt lystig i anledning av

den første bilturen i byen. De tre Kristiansunds-her-

rene var så begeistret at de samme kveld stiftet et

aksjeselskap under navnet Kristiansunds Aktiebil, og

Bertel O. Steen tegnet seg som deltaker med én aksje à

30

Fra Romsdalsposten lørdag 20. juli 1935.



Bilselskapet som ble stiftet på Grand Hotel 27. sep-

tember 1910, var naturligvis på den tiden et dristig

foretak, og selskapet eksisterte da heller ikke i så

mange år. Ettersom bilparken i Kristiansund økte, var

«aktiebilen» ikke lenger noen attraksjon.

Da Bertel O. Steen 25 år senere, i 1935, besøkte

Kristiansund, kom han kjørende i en fransk Peugeot,

riktignok hans kones bil som han hadde lånt for

anledningen, med den uttrykkelige forutsetning at

han måtte komme tilbake til Oslo med den «uten en

eneste skramme».4 Også da inviterte han til kjøretur,

og denne gangen hadde han med seg, foruten direktør

Nilsen på Grand Hotel, to redaktører, Eivind Thon fra

Norges Handels- og Sjøfartstidende og Arnulf Johnsen

fra Romsdalsposten. 

Steen hadde i hele sin forretningsperiode et godt

forhold til pressen. Dette var jo i bilens barndom, så

nesten hvert eneste bilsalg havnet som en nyhet i avi-

sene. Hver gang han solgte en bil til forretningsmenn i

Oslo, som f.eks. Molstad, Møllhausen eller Ingw.

Nielsen, ble det slått opp i avisene som en stor nyhet. 

Blant hans mange kunder var det ellers mange

hotelleiere, som Fleischer-brødrene på Voss og hotell-

mannen Karl Mjelva i Geiranger. Steen oppmuntret og

berømmet Mjelva som fikk i gang ruten mellom Otta

og Geiranger. Og på Karmøy var Steen alt i 1913 med

på å etablere det første rutebilselskap, en rute som for-

rentet seg etter tre–fire måneders drift. I dag er det

NSB som driver ruten.

Korrekt, bestemt, ukonvensjonell

Bertel O. Steen var som forretningsmann korrekt og

bestemt, men han viste også en utrolig oppfinnsomhet

og tok gjerne ukonvensjonelle metoder i bruk når han

gjorde sine forretninger. I en samtale med Aftenposten

i forbindelse med sin 75-årsdag i 1951 har han fortalt

en historie om da han i 1912 solgte en bil til diploma-

ten og greven Fredrik (Fritz) Wedel Jarlsberg i Paris.

Wedel Jarlsberg (1855–1942) hadde et stort navn og

var en kjent nordmann, også i Paris. Han hadde bl.a.

vært forhandlingsleder for Norge i København i 1905 

i forbindelse med valget av prins Carl som Norges

konge. Hans navn er også knyttet til Svalbardtraktaten

av 1920 som ga Norge suverenitet over Svalbard.

Steen satt på en fortauskafé i Paris og leste Aften-

posten da journalisten og forfatteren Øvre Richter

Frich kom bort til hans bord og hilste.5 Under samta-

len fikk han mange gode tips av Frich om steder og

kafeer han kunne besøke: Det var Foillet, hvor de

hadde alle tiders kylling, La Tour d’Argent, hvor sena-

torene kom med sine små venninner, og hvor spesia-

liteten var presset and. Og ikke å forglemme La

Perouse, hvor ambassadør Wedel Jarlsberg pleide å gå

hver gang han hadde lyst på pannekaker. 

– Men dette er jo altfor dyre steder for meg, repli-

serte Steen. Richter Frich antydet da at han kunne

selge en bil til den norske ministeren i Paris. Greven

skulle ganske riktig ha en bil, men han hadde bestemt

seg for et merke som Steen da ikke forhandlet. Han
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ville ha en Panhard fra Panhard & Levassor, og det

måtte være spesialkarosseri fra La Bourdette på

Champs Elysées.

Steen oppsøkte bilprodusenten og fikk vite at han

kunne få agenturet, men han måtte først kjøpe en bil.

Enn om jeg kan få solgt en bil her i Paris? spurte

Steen. Nei, det dugde ikke. Men hvis jeg forteller Dem

hvem jeg skal selge bilen til her i Paris? Jo, det kunne

kanskje være interessant. Da Steen nevnte Wedel

Jarlsbergs navn, reiste direktøren seg fra bordet og

utbrøt: Hva! Agenturet er Deres. 

Wedel Jarlsberg betalte sågar 10 000 franc på for-

skudd, for det ville bli en del ekstrautgifter med et

karosseri fra La Bourdette, og Steen fikk sin provisjon.

Så hadde han penger nok til å besøke alle de fine kafeer

og restauranter Richter Frich hadde tipset ham om.

Panharden tok Wedel Jarlsberg senere med seg hjem til

Skaugum, og den er nå plassert på Teknisk Museum.

En annen historie om hvordan Bertel O. Steen

opptrådte i forhandlinger med billeverandører, dreier

seg om da han besøkte Heinrich Opel, sønn av Adam

Opel6 i Tyskland. Steen ville kjøpe tre biler, mens Opel

ville selge ham seks for å gi ham kontrakten. 

Da reiste Steen seg og gikk, men da han kom til

døra, sa Opel: «Sie Norweger, kommen Sie zurück.»

Så ble de enige om tre biler, men Steen klarte etterpå å

selge i alt 12. Da han senere kom tilbake til Opel, var

tonen fra den store bilfabrikanten overstrømmende:

«Mit Ihnen, Herrn Steen, brauchen wir kein

Kontrakt.»

Steen hadde et tilsynelatende traumatisk forhold til

kontrakter. Hans erfaringer fra bruddet med Fiat i

1928 kan muligens være en forklaring. Da han i 1929

fikk tak i generalagenturet for Peugeot, skjedde det

etter en muntlig overenskomst, og det ble heller ikke

opprettet noen skriftlig kontrakt ved de årlige forny-

elser av representasjonene. Men i slutten av 1950-

årene fikk Peugeot en ny eksportdirektør som ville ha

opprettet skriftlig kontrakt. Steen ble ergerlig da han,

etter snart 30 års gode samarbeidsforhold, fikk tilsendt

et kontraktforslag med mange, etter hans mening, uti-

dige formuleringer. Resultatet ble at han sammen med

sønnen Tore reiste til København, hvor de på Palace

Hotel møtte to høytstående representanter for Peugeot.

Franskmennene argumenterte på sin sjarmerende måte

for betydningen for begge parter av å ha en skriftlig

kontrakt, og til slutt ble Steen overtalt.

Avisleser og kunstinteressert

Bertel O. Steen hadde mange interesser utenom det å

selge biler og delta aktivt i bilorganisasjonene. Hans

kunstneriske interesser ble vakt allerede i yngre dager

da han pleide lystig omgang med mange norske

kunstnere, og kjøpte bilder av dem. I 1920-årene

kjøpte han også hjem mange malerier av kjente

franske malere, bl.a. av Edgar Degas (1834–1917) og

Gustave Courbet (1819–1877). Et Dega-bilde,
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Bertel O. Steen med sin avis i stuen i Parkveien 29. På veggene noen av hans mange malerier av franske og norske malere.
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Bertel O. Steen var en flink 

PR-mann og begynte tidlig 

å annonsere i dagspressen. Her er et 

knippe av hans annonser fra årene 1909 og 1910.



«Kvinne som drar på strømpen», kjøpt i Paris i

1923/24, skjenket han som gave til Nasjonalgalleriet 

i 1952 .

Både Degas og Courbet er eksponenter for realis-

men. Degas skildret i klassisk stil mennesker i

bestemte situasjoner, Courbet sjokkerte sin samtid

med hverdagslige motiver og sosiale skildringer i stort

format. Disse malerne fanget stor interesse hos Steen.

Og i forbindelse med innkjøpene var den fremra-

gende, norske portrettmaleren Henrik Lund hans råd-

giver. Lund malte også et portrett av Steens kone,

Bodil Steen.

Steen brukte også mye tid på å lese aviser, både

norske og utenlandske. Han abonnerte på Aftenposten,

Tidens Tegn, Morgenbladet, Nationen, Norges Han-

dels- og Sjøfartstidende, Arbeiderbladet og Østlands-

posten. Av utenlandske var det særlig Politiken,

Svenska Dagbladet og The Times han leste. Og så holdt

han Farmand og Samtiden. Han var spesielt interessert

i debatter, og kom stadig vekk med beskjeder til andre

om at den og den artikkel måtte man lese. 

Steen hadde, som nevnt, et meget godt forhold til

pressen. Han var jo selv en flink PR-mann, og han

visste hvordan han skulle behandle redaktører og

journalister. Motivet var ikke alltid at han var opptatt

av å få omtale av sin bedrift, han viste derimot en

oppriktig glede over å ha mange venner og kontakter

innen mange forskjellige yrker. Dette stemte godt med

hans utadvendte holdning til mennesker og hans

karisma.

Steen og statsminister Mowinckel

Hans firma var ellers en stor annonsør i dagsavisene,

særlig rundt den tiden han selv eller firmaet hadde

åremålsdager. Men selv om han brukte en del penger

på bilreklame, var han meget opptatt av å få positive

tilbakemeldinger fra kundene. I så henseende er en

korrespondanse mellom Bertel O. Steen og statsminis-

ter Johan Ludw. Mowinckel fra 1929 et slående

eksempel. Mowinckel var statsminister i tre perioder,

1924–26, 1928–31 og 1933–35.

Mowinckel hadde kjøpt en ny «Horch 8» av Steen

for et mellomlegg på kr 12 500 kontant og innbytte av

en brukt 7-seter Fiat 510. Ved bestillingen skriver

statsministeren at han har liten kjennskap til fabrik-

ken og dens vogner, men går ut fra at «De med Deres

navn og anseelse overtar ansvaret for at vognen og

dens maskineri i alle deler er førsteklasses, pålitelig og

holdbar». 

Dette skjer i slutten av februar 1929. I september

samme året skriver Steen til Mowinckel og håper han

er fornøyd med den nye bilen, og sier samtidig at han

ville «være Dem meget forbunden, om De velvilligst

vilde la mig få en uttalelse».7

Og statsminister Mowinckel lar seg ikke be to

ganger. Han svarer med en håndskrevet hilsen på

samme brevark tre dager senere, og sier at han er sær-

deles godt fornøyd med bilen. 

«Vognen er bekvem og rummelig og den forener et

sjelden smukt og elegant ydre med en lett, lydløs og
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behagelig gang.» Mowinckel legger også til at hans

sjåfør, som har vært hos ham i ni år, og hvis mening

han setter meget høyt, er «også i alle dele tilfreds med

motor og øvrige tekniske egenskaper».

Dette var naturligvis en tilbakemelding fra landets

statsminister som var gull verd for Bertel O. Steen høs-

ten 1929. Han hadde året før mistet sitt Fiat-agentur

og var nå i ferd med å skaffe seg nye agenturer, bl.a.

hadde han fått representasjonen for den tyske Horch,

som på den tiden var en forholdsvis dyr og luksuriøs

bil, og som derfor ikke kunne ha noe stort marked i

Norge i begynnelsen av 1930-årene.

36

Statsminister Mowinckels bil – Horch 8 – som han kjøpte av Bertel O. Steen i 1929.
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Statsminister Joh. Ludw.

Mowinckel var rask på labben

da han sendte sin tilbakemel-

ding til Bertel O. Steen om hvor

fornøyd han var med sitt kjøp av

Horch 8 Landaulet.



Bertel O. Steens stand på den første bilutstillingen i Kristiania i 1909.



Den første bilutstilling

For bilimportører og forhandlere var de første bilutstil-

lingene et viktig ledd i salgsarbeidet. Der fikk man pre-

sentert sine nye bilmodeller for et stort og kjøpeinte-

ressert publikum. Dessuten bidro utstillingene til å

skape større interesse for bilens betydning på en rekke

områder i samfunnet, og spesielt for utviklingen innen

samferdselssektoren. Fordi firmaet Bertel O. Steen

gjennom hele sin 100-årige historie har vært levende

opptatt av å sette sin virksomhet inn i et samfunnsmes-

sig perspektiv, har bedriftens ledere til enhver tid sør-

get for å gjøre deltakelsen på bilutstillinger til noe

langt mer enn rene salgsfremstøt for nye modeller.

Den første bilutstilling i Norge ble arrangert i 1909

i gymnastikksalen på Akershus Festning. Den ble

omfattet av en enorm interesse fra publikums side. En

kjøredoning som hadde maskinkraft, vakte den gang

betydelig oppsikt, folk møtte frem av ren nysgjerrig-

het for å se og ta på de underlige skapningene. Utstil-

lingen ble åpnet 20. mai av Norsk Hydros generaldi-

rektør Sam Eyde, som var utstillingens president.

Også kong Haakon VII var til stede ved åpningen.

Norsk Automobilklubb, som var blitt stiftet i 1907,

sto som arrangør.

Utstillingen på Akershus ble da også mer enn en

salgsutstilling og en demonstrasjon av nye biler. I en

stor artikkel i det illustrerte uketidsskriftet «Sport» slo

man med bred penn fast at utstillingen «er et slag for

selve automobilismens moderne idé her i landet».

Senere ble det år om annet gjennom nye bilutstillinger

utkjempet mange slike slag for det som utviklet seg til

«bilismens moderne idé». Bilen ble jo i stigende grad

et midtpunkt og et viktig instrument i oppbyggingen

av et moderne industrisamfunn.

Bertel O. Steen var i 1909 en nybegynner i bilbran-

sjen, men han satset sterkt på å være med på denne

første utstillingen. Han deltok med syv biler, hvorav

fire Humber personbiler i forskjellige utførelser. Den

ene Humber var en ekstra fin herskapsbil for kjøring

med egen sjåfør, en annen var spesielt beregnet på

drosjekjøring. Foruten Humber stilte han ut et Fiat

chassis og et chassis fra det belgiske firmaet Nagant

Frères og en tysk varebil av merket Stoewer.

Steen hadde på den tiden også sikret seg agenturet

for det franske champagnefirmaet St. Marceaux, og

han benyttet anledningen til å reklamere for denne

champagnen under bilutstillingen på Akershus.

Så gikk det mange år uten bilutstillinger. En mind-

re utstilling ble avviklet i 1920 i Den Røde Mølle, som

lå der hvor Klingenberg kino ligger i dag, men det var

først i 1928, 1929 og 1930 at de første utendørs bilut-

stillinger på Frogner stadion ble arrangert, med Auto-

mobilimportørenes Forening (AIF), stiftet i 1916, som

arrangør. Steen, som var en av initiativtakerne og for-

eningens første formann, var igjen formann i 1927.

Og i 1934, da noen begynte å se mer positivt på

utviklingen i 1930-årene, ble det arrangert en storstilt

bilmønstring på Frogner stadion, som omfattet hele

150 modeller av person- og lastebiler fra 18 utstillere.
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Bertel O. Steen var også da formann i Automobilim-

portørenes Forening og primus motor i arrangemen-

tet, som ble en stor suksess. 

I et helsides intervju med Aftenposten dagen før

utstillingen åpnet 26. mai 1934, med flotte illustrasjo-

ner av avisens faste tegner Øyvind Sørensen, forteller

Steen bl.a. at «årets bilmodeller byr på en rekke inter-

essante, ja, til dels oppsiktsvekkende nyheter». Etter

hans mening var hensikten med utstillingen å vise

publikum hva Amerikas og Europas store bilkon-

struktører kunne bringe på markedet.
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Kronprins Olav som på sin 21-årsdag i 1924 ble forært en sports-

lig Fiat 501 av Kgl. Norsk Automobilklubb fra Bertel O. Steen. Tre

år senere kjøpte kronprinsen en større Fiat 503.



De første Mercedes-Benz lastebiler som Bertel O. Steen solgte til

Schous Bryggeri i 1929. Salg av Mercedes personbiler begynte 

i 1972, og den nyeste 2002-modellen ser slik ut.
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Bertel O. Steens første Peugeot 201, årsmodell 1930, utstilt på

Frogner stadion i 1930. Og slik ser Peugeot 607 ut i 2002 – den

nye og elegante modellen.





Forretning og familieliv 

For Bertel O. Steen gikk forretningsliv og familieliv

stort sett i ett. Selv om han i nesten 50 år hadde utstil-

lingslokale på Drammensveien, omtrent der Indeks-

huset ligger i dag, var det på eiendommene i Parkveien

27 og 29 det meste skjedde. Der putret biler som, etter

nåtidens standard, ikke akkurat var så miljøvennlige,

der foregikk salg, service og vedlikehold, og der bodde

hele familien, som, etter at han giftet seg 12. mai 1916

med Bodil Braaten, etter hvert vokste til fem barn: Ber-

tel Otto (8. februar 1918–), Randi (18. juli 1919–),

Anne Margrethe (1. mai 1921–), Erik Otter (20. desem-

ber 1923–) og Tore Bertrand Gustav (6. april 1926–).

Bodil Braaten var datter av gårdbruker Amund

Braaten i Odalen, som senere ble skogsjef for And. H.

Kiærs skoger.

Huset i Parkveien 29, som Bertel O. Steen kjøpte i

1913, har en svært interessant fortid. Bygningen ble

trolig tegnet av slottsarkitekt H.D.F. Linstow, og ble

oppført i 1847 for bankkasserer Henrik Christian

Borchgrevink. Hans sønn Carsten Egeberg Borchgre-

vink, som vokste opp der, var kjent for sine dristige

ekspedisjoner til Antarktis omkring århundreskiftet.

Blant leieboerne var bl.a. komponisten Halfdan Kje-

rulf, som bodde der fra 1851 til våren 1858 sammen

med sin mor, enkefru Elisabeth Kjerulf, født Lasson.

Dette var på den tiden Kjerulf vendte tilbake fra sitt

studieopphold i Tyskland. I et av sine brev skriver Kje-

rulf at han trivdes særdeles godt «her ute på landet».
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Bertel O. Steen utenfor inngangen til firmaets

utstillingslokaler i Drammensveien 26 B, trolig i

1948.



I 1885 solgte enkefru Borchgrevink huset til sin

svigersønn, diplomaten Ove Gude, som var sønn av

kunstmaleren Hans Gude. Neste eier av Parkveien 29

var Union Mineralvandfabrik, og siden 1913 har går-

den tilhørt Bertel O. Steen.

Allerede i 1914 ble det etter datidens forhold bygd

en forholdsvis stor verksted- og garasjebygning på

området bak villaen i nr. 29. I februar 1915 kjøpte

Steen naboeiendommen Parkveien 27. Det var en kas-

seformet murvilla, oppført i 1840, som vendte ut mot

enden av Wergelandsveien. Huset hadde flere klenge-

navn, ble bl.a. kalt «Mysosten» eller bare «Osten», og

det ble et kjent landemerke for bilfirmaet. Senere

kjøpte han Parkveien 31(1937) og Uranienborgveien

5, slik at hans firma disponerte totalt ca. 5 000 kvad-

ratmeter i området. Steen ervervet også Niels Juels

gate 40 (1929) og senere Nordraaks gate 26. Under 

2. verdenskrig (1941) stilte han huset i Nordraaks

gate til disposisjon for sjefredaktør Johs Nesse, etter 

at han var blitt avsatt som redaktør i Aftenposten av

okkupasjonsmakten og fratatt sin leilighet.

Eiendommene i Parkveien lå bokstavelig talt «ute

på landet» i begynnelsen av det forrige århundre.

Under krisetiden mot slutten av den første verdens-

krig, da det var heller smått med bilsalg, drev Steen

også litt gårdsbruk på eiendommen. I april 1918 sen-

der han en søknad til Potetutvalget om «settepoteter

til mine to haver i Parkveien 27 og 29». Han trengte 

to tønner, for hagene var på henholdsvis 100 og 150

kvadratmeter.

Steen hadde en ungkarsleilighet i Parkveien 29

den første tiden, men da han giftet seg i 1916, tok han

hele huset i bruk, og etter hvert som familien økte,

måtte han si opp noen leieboere for å få nok plass til

alle.

Kombinasjonen av å drive bilforretning og ha en

stor familie omkring seg hadde utvilsomt både forde-

ler og ulemper. Steen var dessuten en streng far, noe

som ikke minst sønnene fikk erfare etter hvert som de

vokste opp. Barna måtte møte presis til bords både ved

middag og aftens,han tålte ikke slendrian, verken hos

noen av sine barn eller sine ansatte. Selv kunne han

komme forsinket til måltidene, hvis han var opptatt

med en kunde. Og det var sikkert ikke lett for fru

Steen som hadde ansvaret for husholdningen. Det

hendte ikke sjelden at han uten å ha sagt fra til fruen,

tok med seg en gjest eller to til middag. Han tok det

som en selvfølge at hun hadde nok mat. Selv om han

etter datidens forhold var en formuende mann, så

førte han hjemme et økonomisk nøkternt liv. Hvis

noen av sønnene snakket for lenge i telefonen, fikk de

høre at dette kostet penger. Og hans hustru måtte

kvittere for månedlige utbetalinger til husholdnings-

penger.

Men om hans økonomiske holdning var streng og

nøktern, var han på ingen måte noen «gnier». Han var

det man kan kalle «nøktern i det små» og «raus i det

store», og undertiden kunne han være meget raus og

spandabel. Han var oppriktig glad for å kunne gi til

gode formål, noe som bekreftes i kapitlet om hans
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sosiale interesser. Han forærte bl.a. en rekke gaver til

Nasjonalgalleriet.

Han satte også pris på selskapelighet med gode

middager og gode viner. Ikke sjelden ble det arrangert

middager hjemme for viktige kunder og kontakter.

Fra barndommen husker eldstesønnen spesielt «de

store grosserermagene» under middagene i Parkveien. 

Steen var også, som nevnt, representant for det

franske champagnemerket St. Marceaux, et agentur

han skaffet seg da han utelukkende arbeidet i jern- og
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Slik så eiendommene 

i Parkveien 27 og 29 ut 

i 1929.

To glade herrer på besøk 

i Karlsbad i 1936. Bertel O.

Steen og Hieronymus

Heyerdahl jr.(t.h.) drikker

sunt vann.



stålbransjen. Og han omsatte ganske meget av denne

champagnen før Vinmonopolet ble etablert i Norge i

1922. I et brev til direktør Richard Patterson ved

KNA-hotellet i januar 1957 opplyser han at «i årene

frem til 1918 hadde jeg sandelig en omsetning av fra 

8 000 til 10 000 flasker om året». Richard Pattersons

farfar, Albert Patterson ved Hotel Norge i Bergen, var

en av hans største kunder, forteller han.8

Bertel O. Steen i indre gård i Parkveien i midten av 30-årene.



På sin 18-årsdag 21. februar 1955 fikk kronprins Harald overlevert en Peugeot 203 som gave fra KNA.



En handelsborger

Hans forhold til ledelsen hos de store bilprodusentene

Mercedes-Benz og Peugeot var tidvis både hjertelig og

vennskapelig. Da han i 1954 feiret 25-årsjubileum

som forhandler av Mercedes-Benz lastebiler, kom en

av toppdirektørene fra hovedkontoret i Stuttgart.

Under en festlig sammenkomst i Parkveien fikk Bertel

O. Steen overrakt en sølvtallerken og Mercedes-Benz-

nålen med briljanter. De to hadde vært gode venner 

i mange år, og de feiret felles bursdag den 16. januar.

Aftenpostens medarbeiderVeronica var til stede, og

hun skrev etterpå bl.a.: «Så sa Bertel at Oeser var gut-

ten sin som var dynamisk, og så skrøt de fælt av hver-

andre en lang stund og takket for hva de hadde vært

for hverandre gjennom disse 25 år.»9

Selv om Steen i forretningsvirksomhet likte å ha

kontakt med høytstående personer – han gikk alltid til

topps i en bedrift eller organisasjon når han skulle

snakke med noen – så var han selv tilsynelatende ikke

særlig opptatt av å smykke seg med titler. I hvert fall

lot han det skinne gjennom, men det kunne også være

et slags uttrykk for «snobberi nedad». Han ble kalt og

omtalt som grosserer, men han syntes salg av biler

enkeltvis ikke passet så godt til grosserertittelen. Der-

imot var han mektig stolt av sitt handelsbrev, og «han-

delsborger» var etter hans mening en god og dek-

kende tittel.

Et spesielt Chr. Krohg-maleri

Dette portrettmaleriet av Chr. Krohg, som i dag befinner seg hos

grunnleggerens eldste sønn Bertel Otto Steen , skjuler en spesiell

historie. Bertel O. Steen har selv fortalt den i et intervju med Aften-

posten 16. januar 1956:

«Det bildet der kjøpte jeg litt tilfeldig, men jeg likte det godt.

Så kom det en gang en som absolutt ville kjøpe det, det var fordi

det forestilte Nilsen, en av pionerene i dansk flyvning. Da kjente 

jeg ham igjen, det var min venn Nilsen fra Hamburg. Uten Nilsen

ville jeg ikke ha klart meg – og nu får ingen det bildet, ikke for en

million.»

Bakgrunnen: Da Bertel O. Steen arbeidet i Hamburg, kom han

over en annonse om en ledig stilling i Birmingham, men han syntes

han hadde så stygge klær at han ikke kunne oppsøke firmaets

agent i Hamburg for å søke på jobben. For å se mer presentabel ut

fikk han låne både frakk og hatt av sin venn Nilsen som han bodde

sammen med. Og han fikk stillingen. (Foto: Grønli Gruppen/Lasse

Paulsen)



En handelsborger

Hans forhold til ledelsen hos de store bilprodusentene

Mercedes-Benz og Peugeot var tidvis både hjertelig og

vennskapelig. Da han i 1954 feiret 25-årsjubileum

som forhandler av Mercedes-Benz lastebiler, kom en

av toppdirektørene fra hovedkontoret i Stuttgart.

Under en festlig sammenkomst i Parkveien fikk Bertel

O. Steen overrakt en sølvtallerken og Mercedes-Benz-

nålen med briljanter. De to hadde vært gode venner 

i mange år, og de feiret felles bursdag den 16. januar.

Aftenpostens medarbeiderVeronica var til stede, og

hun skrev etterpå bl.a.: «Så sa Bertel at Oeser var gut-

ten sin som var dynamisk, og så skrøt de fælt av hver-

andre en lang stund og takket for hva de hadde vært

for hverandre gjennom disse 25 år.»9

Selv om Steen i forretningsvirksomhet likte å ha

kontakt med høytstående personer – han gikk alltid til

topps i en bedrift eller organisasjon når han skulle

snakke med noen – så var han selv tilsynelatende ikke

særlig opptatt av å smykke seg med titler. I hvert fall

lot han det skinne gjennom, men det kunne også være

et slags uttrykk for «snobberi nedad». Han ble kalt og

omtalt som grosserer, men han syntes salg av biler

enkeltvis ikke passet så godt til grosserertittelen. Der-

imot var han mektig stolt av sitt handelsbrev, og «han-

delsborger» var etter hans mening en god og dek-

kende tittel.

Et spesielt Chr. Krohg-maleri

Dette portrettmaleriet av Chr. Krohg, som i dag befinner seg hos

grunnleggerens eldste sønn Bertel Otto Steen , skjuler en spesiell

historie. Bertel O. Steen har selv fortalt den i et intervju med Aften-

posten 16. januar 1956:

«Det bildet der kjøpte jeg litt tilfeldig, men jeg likte det godt.

Så kom det en gang en som absolutt ville kjøpe det, det var fordi

det forestilte Nilsen, en av pionerene i dansk flyvning. Da kjente 

jeg ham igjen, det var min venn Nilsen fra Hamburg. Uten Nilsen

ville jeg ikke ha klart meg – og nu får ingen det bildet, ikke for en

million.»

Bakgrunnen: Da Bertel O. Steen arbeidet i Hamburg, kom han

over en annonse om en ledig stilling i Birmingham, men han syntes

han hadde så stygge klær at han ikke kunne oppsøke firmaets

agent i Hamburg for å søke på jobben. For å se mer presentabel ut

fikk han låne både frakk og hatt av sin venn Nilsen som han bodde

sammen med. Og han fikk stillingen. (Foto: Grønli Gruppen/Lasse

Paulsen)



I anledning Bertel O. Steens 25 år som representant for Mercedes-Benz lastebiler og busser, kom direktør Rudi Oeser (t.h.) 

fra Daimler-Benz i Stuttgart for å gratulere.



Mange tillitsverv

Så samfunnsengasjert som Bertel O. Steeen var, var det

naturlig at han ble brukt i mange tillitsverv. Foruten

bilorganisasjonene var han i 28 år medlem av Oslo

Handelsstands Forenings 50-mannsutvalg, han var

medlem av Kristiania Folkebanks representantskap 

Tre veteraner i bilbransjen tegnet av Øyvind Sørensen i forbin-

delse med KNAs 50-årsjubileum i 1957. Her sitter landets eldste

bilforhandlere med sin konjakk og snakker om gamle dager.

Fra venstre Jacob Sørensen, Bertel O. Steen og J. de Caspary.

(KNAs jubileumsskrift 1907–1957)
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og råd, Hotel Bristols representantskap og Geografisk

Selskaps råd. I 1935 ble han utnevnt til æresmedlem

av Larvik Handelsstandsforening.

I forbindelse med en fransk utstilling på Kunst-

industrimuseet i Oslo etter krigen ble han tildelt en

marokkansk orden. Men den ordenen han utvilsomt

sattte mest pris på, var Kongens fortjenstmedalje i

gull, som han fikk for sin omfattende samfunnsmes-

sige innsats, og da spesielt for sin innsats for å bevare

Nansens Polhøgda.

Bertel O. Steen var en mangslungen personlighet,

meget energisk og med sterke karaktertrekk, men

han var nok også til tider en litt usikker person, og

kunne være skeptisk overfor mennesker han ikke

kjente så godt.

I et intervju med Morgenbladet i forbindelse med

sin 80-årsdag ble han spurt om han hadde noen livs-

filosofi. Han svarte: «Jeg har ingen, men jeg vil an-

befale alle mennesker at de skal holde mer enn de

lover, ikke omvendt.» Han tilføyde også noe som var

typisk for ham: «Arbeidsglede og fantasi kommer til

god nytte hvis man vil komme noen vei i verden.»10

På hans 65-årsdag i 1941 hadde Dagbladet en

omtale, som beskriver Steen på en litt overraskende

måte: «Han kan den kunst å holde kontortid og fritid

atskilt, skaffe seg avspenning og la den virke forny-

ende på arbeidslysten.»

Noen særegenheter også

Men Steen hadde også en del særegenheter som ble

mer fremtredende jo eldre han ble. Han ville aldri

selge en bil uten at kunden betalte kontant. Ingen

avbetaling, ingen innbytte av brukt bil og helst ingen

sjekker. Dette ble et stadig vanskeligere spørsmål i

slutten av 1950-årene. Selv mennesker som hadde

forholdsvis god råd, ville gjerne betale noe av bilpri-

sen på avbetaling. Noe slikt ville Steen ikke høre tale

om. Hans tre sønner som da arbeidet i forretningen,

var mange ganger fortvilt over farens steile holdning,

og de måtte ofte gå bak hans rygg for å bringe en han-

del i orden. 

Steen hang trolig selv fast i sine gamle rutiner, og

hadde vanskelig for å godta en ny praksis. Helst så

han at alle ting skulle foregå slik han selv gjennom 

et langt liv hadde praktisert det. For den nye genera-

sjonen, som bedre så hvilke nye krav firmaet sto

overfor, ikke minst sett i forhold til konkurrentene,

gjorde farens holdninger ikke situasjonen lettere. Mot

slutten av 1950-årene var gründeren neppe den driv-

kraft for fremskritt og nye ideer som han hadde vært 

i sine yngre år. Tvert imot ble han sett på som en

bremsekloss i en bilforretning som sto på terskelen 

til en ny tid med nye og krevende utfordringer. 

På sine eldre dager ble han spurt av en journalist

om det var noe han angret på i livet. Jo, da gårdbru-

ker Woxen en gang kjøpte en bil av ham, hadde han

foreslått for Steen at han kunne få ti mål etter fritt valg
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på Voksenkollen istedenfor kontant oppgjør. Steen

avslo tilbudet, men innrømmet nå først lenge etterpå

at det burde han ikke ha gjort!

31. januar 1961, bare kort tid etter at han hadde

deltatt i en festmiddag i anledning firmaets 60-årsjubi-

leum, falt Bertel O. Steen ned trappen på vei opp til sitt

kontor i Parkveien og pådro seg så store skader at han 

i lang tid ble liggende bevisstløs på Ullevål sykehus. 

3. januar 1962 døde han.

En av de største pionerer i bilbransjen var gått bort. 

En skjellsettende epoke var slutt.

Et av de siste bilder av bedriftens

grunnlegger. Da utstillingsloka-

lene i Waldemar Thranes gate 

ble innviet i januar 1961, kom

direktør Klaus Dieter Selvers fra

Daimler-Benz for å lykkønske

Bertel O. Steen. T.h. service-

sjefen Slomski hos DB.

Noter:

1) Gjertsens latin- og realskole var en privatskole som lå ved St. Olavs plass 5 inntil

1899. Da flyttet den til Niels Juels gate 59, og navnet ble endret til Frogner høy-

ere skole. Nedlagt i 1970. (Opplysninger fra Oslo skolemuseum)
2) Fra 1896 finnes i familiearkiv et brev på tysk som Bertel O. Steen har skrevet,

hvor han spør om «Sie vielleicht in Ihrem Geschäfte Gebrauch für einen jungen

Norweger machen können, der vollständig mit der skandinavischen Correspon-

denz vertraut ist». Han vedlegger også attestene fra de to foregående arbeids-

giverne. Brevet har ingen navneadresse, men det er sannsynligvis jernvare-

firmaet Jost & Almelo det er stilet til. Det tyske konsulatet har med stempel

bevitnet attestenes riktighet.
3) Drammens Tidende og Buskeruds Blad 17. januar 1959.
4) Et 25-årsminne . Romsdalsposten 20. juli 1935.
5) Øvre Richter Frich (1872–1945) var ansatt i Aftenposten fra 1895 til 1910. Han

skrev en rekke bøker og kriminalromaner. Blant hans bøker var også en om

«Bordets glæder» (1925), så han hadde utmerket kjennskap til de beste kafeer

og restauranter i Paris. (Forf. anmerkning)
6) Adam Opel (1837–1895) begynte å produsere symaskiner og tråsykler i 1862 

i et lite fabrikklokale i Rüsselheim ved Rhinen. Etter farens død utvidet hans fem

sønner produksjonen og bygde sammen med smeden L. Lutzmann en bil i

1898. Først bygde man biler på fransk lisens, men fra 1906 på egne konstruk-

sjoner. I 1929 valgte Opel-sønnene å gå med i General Motors-gruppen i USA,

og i løpet av få år ble Opel-fabrikken i Rüsselheim en av de største bilfabrikker 

i Europa på den tiden. Fabrikken ble helt ødelagt under den annen verdenskrig,

men ble forholdsvis snart gjenoppbygd. (Kilder: Store Norske Leksikon)
7) Korrespondansen mellom Bertel O. Steen og statsminister Joh. Ludw. Mowinc-

kel er datert 25.,26. og 27. februar 1929 og 14. og 17. september 1929. (Bedrif-

tens arkiv)
8) I brevet, datert 9. januar 1957, til direktør Richard Patterson bringer han sin

«inderligste takk» fordi det hadde gledet ham at det ble servert St. Marceaux til

«den helt gjennem superbe middag» ved KNAs jubileum 4. januar. Stolt tilføyer

han: «Det var i sannhet et prima arrangement og en perfekt servering.»
9) KNAs Motorliv juli 1954.
10) Morgenbladet 16. januar 1956.



I 1908 lyktes det Bertel O. Steen å bli eneforhandler for

Fiat i Norge. Dette var en viktig start på hans karriere

som bilforhandler. Samarbeidet med Fiat-fabrikken i

Torino var i årene som fulgte det aller beste, og salget

av Fiat-biler i Norge utviklet seg meget positivt under

hans ledelse. I begynnelsen av 1920-årene sto Fiat og

Opel for mer enn 50 prosent av salget av europeiske

biler i Norge. Opel-agenturet var da overtatt av Steens

yngre bror, Gustav Thrane Steen. Ifølge statistikken

over bilbestanden i Norge pr. 1922 og de mest solgte

biler i landet, lå Fiat på førsteplass med i alt 428 biler,

etterfulgt av Opel med 401 biler, mens Studebaker

kom på tredje plass med 237 biler.

Kontrakten mellom Steen som eneforhandler og

Fiat-fabrikken hadde ett års varighet, som vanlig var

den gang, med gjensidig oppsigelse og reforhandling

innen utgangen av september hvert år. Disse forhand-

lingene hadde alltid foregått i en hyggelig atmosfære,

produsenten var fornøyd med forhandlerens innsats,

og ga også uttrykk for det ved flere anledninger både

muntlig og skriftlig.

I 1920-årene var det da også stigende salgskurver

for Fiat i Norge. Årene 1924–27 viste f.eks. følgende

tall: 86, 121, 166 og 187 biler, altså en jevn fremgang.

For 1928 derimot falt salget, slik at det ved utgangen

av september var solgt bare 73 vogner, mens kontrak-

ten for det året lød på 150. Dette ga naturligvis grunn

til bekymring både for bilprodusent og forhandler.

Årsaken til nedgangen i salget i 1928 var ifølge

Steens forklaring ganske klar. Fiats modeller 503 og

> > > > > > > > > > > > > >
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509 for 1927 viste seg å ha store mangler og var så

langt fra på høyde med tidligere modeller. Dette resul-

terte i mange klager og reklamasjoner, noe som også

kunne dokumenteres gjennom brev og korrespon-

danse fra misfornøyde kjøpere. Fiats modell 520 for

1928 hadde derimot ikke de samme svakheter, men

den ble levert til Norge så sent som i slutten av april.

Denne sene levering, i tillegg til at man hadde mange

misfornøyde Fiat-kjøpere fra salg av 27-modellene,

var således grunnen til at det var solgt bare 73 biler

ved utgangen av september.

Forhandlingene om fornyelsen av kontrakten

høsten 1928 kom, med den aktuelle situasjon som

bakgrunn, til å arte seg helt annerledes enn de tidli-

gere. Fiat tok da opp spørsmålet om forhandlerens

salgsorganisasjon og forpliktelser. Hva som konkret

mentes med eventuelle endringer i Steens salgsorga-

nisasjon, kunne Fiat ikke nærmere forklare. Steen

hadde invitert representanten for Fiat-fabrikken til å

være med på en reise rundt i landet for å vurdere
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Bertel O. Steen i midten av 20-årene ved rattet i sin Fiat 501 med

registreringsmerket C-60 (et registreringsnummer som Steen-

familien har beholdt siden). Til høyre mekanikeren Harald A.

Ravneberg. Mannen i midten er ukjent.



salgsforholdene, men Fiat avslo å være med på dette.

Derimot satte Fiat en konkret betingelse og et mål for

å fornye kontrakten, nemlig at Steen skulle forplikte

seg til å garantere et salg av 300 biler for 1929. Dette

var naturlig nok et krav som Steen fant helt uaksep-

tabelt. Han tilbød seg derimot å slutte kontrakt om

kjøp av 150–200 biler. Fiat tok også opp spørsmålet

om å endre agenturet fra et generalagentur for Norge

til et subagentur for Oslo. Dette avslo Steen, men sa

at han muligens kunne ha interesse av å overta agen-

turet for Oslo og Sør-Norge med forpliktelse til å ta

imot 100 biler.

Korrespondansen mellom Steen og representanten

for Fiat-fabrikkens salgskontor for Nord-Europa, L.

Dassetto, viser at ingen av Steens ønsker ble imøte-

kommet av Fiat-ledelsen. De førte muntlige forhand-

linger både i København og Berlin uten å komme til

enighet, og i et brev av 20. november 1928 lar Fiat det

Dennis brannbiler som i 1923 skulle leveres til Bergen og

Trondheim, oppstilt for fotografering. Helt til venstre en Fiat.



klart skinne gjennom at de ønsker seg en ny forhand-

ler i Norge. Nå sies det rett ut at de vil ha en agent som

«har en perfekt organisasjon, så vel kommersielt som

teknisk». Og hvis Steen kan komme med forslag som

tilfredsstilte slike krav, var Fiat-representanten, som

noen dager senere skulle komme til Oslo, villig til å

drøfte det.

Steen svarte to dager senere at den form og tone

som Fiat-ledelsen nå inntok i sine brever «har imidler-

tid på en avgjørende måte overbevist mig om, at Deres

virkelige hensikt er å skille Dem av med mig som

representant». Han var likevel villig til å drøfte saken

med herr Dassetto, som fredagen samme uke skulle

komme til Oslo. 

Så viste det seg at Fiat-representanten var kommet

til Oslo tidligere i denne uken, uten å orientere Steen

om sin ankomst. Han hadde derimot hatt møter med

andre personer som var stilt i utsikt å overta Fiat-

agenturet for Norge. Resultatet av disse møter ble

opprettelsen av aksjeselskapet Norsk Italiensk Auto

AS, med konsul E. Friis og salgssjef Fredrik Hancke

som disponenter. Her må man merke seg at den ene av

disse to, Hancke, var salgssjef nettopp hos Bertel O.

Steen, som dermed i sine anstrengelser for å beholde

Fiat-agenturet ble sviktet av sin egen salgssjef. Dette

gjorde nok et sterkt inntrykk på Steen, og det førte

sikkert også til at han i tiden etterpå alltid var på vakt

mot personer som han ikke stolte helt og fullt på.

Bruddet med Fiat i 1928 var et særdeles hardt slag

for Bertel O. Steen, som i løpet av 20 år hadde oppar-

beidet Fiat-agenturet til en betydelig posisjon i Norge.

Han var på den tiden en høyt respektert bilforhandler,

i hans kundekrets fant man de fremste representanter

innen handel, næringsliv og offentlig virksomhet, og

personlig inntok han en sterk stilling i bilbransjen,

som nå var i fremvekst. 

Det er heller ingen tvil om at han hadde tjent gode

penger på sitt Fiat-agentur, og han var ikke lenger noen

ung mann. I en alder av 53 år kunne han sikkert med

en viss rett ha trukket seg tilbake, han var på dette tids-

punktet en velholden mann, han hadde ervervet flere

sentrale byeiendommer og var ellers sterkt engasjert på
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Fiat ble ofte brukt i billøp i 1920-årene. Her er grosserer Rolf

Malm hos Johan O. Larsen med sin Fiat 501 etter et løp i 1925.



en rekke områder. Men han var ikke av den typen som

lot motgangen knekke seg. Tvert imot. Brevvekslingen

med Fiat viser at han bet godt fra seg, da han skjønte at

Fiats egentlig hensikt hele tiden hadde vært å kvitte seg

med ham. 

«De vil være opmerksom på, at min posisjon som

automobilhandler her i landet er så sterk, at jeg ikke

på denne måte lar mig tvinge til å akseptere menings-

løse betingelser, og jeg protesterer mot den form og

den tone De har anvendt overfor mig.»1

Etter bruddet med Fiat var Bertel O. Steen ikke

sen om å riste de verste skuffelser av seg. Han reiste

på nytt hodet og så fremover, på jakt etter nye agentu-

rer, og det var ikke noen lett jakt, for de fleste gode

agenturer var opptatt. Men han fikk likevel tak i dem,

det ene etter det andre, eksklusive tyske Horch, bel-

giske Minerva og amerikanske Peerless, for å nevne

noen. Men de viktigste agenturer, de som åpnet veien

videre fremover for ham som bilforhandler, og som

ble grunnstammen i bedriftens vekst helt frem til 

i dag, var agenturene for franske Peugeot og tyske

Daimler-Benz. 

Hans evne til å reise både seg selv og bedriften opp

igjen etter dette som var en alvorlig økonomisk ned-

tur for ham, bekrefter den sterke posisjon han som

bilforhandler på denne tiden hadde opparbeidet seg

i Norge – og i den internasjonale bilbransjen. 

Og Fiat på den annen side klarte med ny forhand-

ler fra 1. januar 1929, og i årene som fulgte, aldri å

reise seg skikkelig opp igjen og nå den posisjon bil-

Statsbanenes Automobil-

avdeling var en god Fiat-

kunde hos Bertel O. Steen.

I et brev av 27. august

1921 skriver direktør Georg

Dahl følgende: «Saavel

personbilene som lastebi-

lene har nu været i drift i

over 1 aar og har i denne

tid funktioneret særdeles

tilfredsstillende. Fiat-moto-

rens udmerkede renomé

har tilfulde bekræftet sig.»



produsenten hadde hatt i Norge under Bertel O. Steens

ledelse.

Bruddet med Fiat i 1928 fikk også et etterspill, idet

saken på initiativ av Automobilimportørenes Forening

ble tatt opp av Norges Handelsstands Forbund, som

fikk den gransket av en undersøkelseskomité. Dette

ble gjort fordi man fant at saken «både praktisk og

prinsipielt» ikke berørte alene Bertel O. Steen, men

også de andre norske bilforhandlerne.

Den oppnevnte komiteen besto av høyesteretts-

dommer Eyvind Andersen, grosserer Sigurd Astrup og

grosserer P.S. Michelet. Komiteen fastslo i sine kon-

klusjoner at Fiat nok hadde juridisk rett til å bringe

kontraktsforholdet til opphør, og anta en annen repre-

sentant, men den kritiserte sterkt den fremgangsmå-

ten som var blitt benyttet. Komiteen kritiserte også

Fiat for at fabrikken ikke hadde sikret Bertel O. Steen

noen godtgjørelse for den «goodwill» han hadde opp-

arbeidet, og for det kostbare lager av reservedeler han

ble sittende igjen med.

«Vår opfatning er, at Steen efter sitt 20 års interes-

serte og dyktige arbeide i fabrikkens tjeneste hadde et

naturlig krav på en mere hensynsfull

behandling fra fabrikkens side,» sier

komiteen. Den konkluderer videre

med at «Fiat S.A. Torino i sitt for-

hold til Bertel O. Steen, Oslo, ved

denne anledning ikke har opptrådt

i overensstemmelse med god for-

retningsskikk».

61

Noter:

1) Steens brev av 22. november 1922, gjengitt i Norges Handelsstands Forbunds

månedsskrift nr. 12, desember 1929. I dette nummer og i nr. 1 for januar 1930

er Fiat-saken utførlig behandlet. (Bedriftens arkiv)

Bertel O. Steens annonse om sluttsalg av Fiat-biler som ble

rykket inn Oslo-avisene ved årsskiftet 1928/29.



av Christian Krogh og hans store innsats for pol-

farerne Roald Amundsen og Fridtjof Nansen. 

Han arbeidet iherdig for å skaffe spesielle midler

fra forskningsfond til polferden i 1926, og han sto 

i spissen når det gjaldt arbeidet for å bevare «Fram».

Sammen med andre næringslivsledere ledet han arbei-

det med å samle inn de nødvendige kr 100 000 til

bevaring av Fridtjof Nansens hjem Polhøgda, et tiltak

som interesserte ham lenge. Han var lenge aktivt med

i støttearbeidet for Polhøgda.

Larvik-området, hvor Steens slekt stammet fra,

interesserte ham meget. Han opprettet i mars 1940 et

legat med grunnkapital kr 40 000 for Larvik-ungdom

som søkte merkantil utdannelse. Senere er legatets

statutter endret slik at det også gis midler til tekniske

Forretningsmannen Bertel O. Steen var ikke bare opp-

tatt av å selge biler. Hans sterke kulturelle og sosiale

interesser var et særtrekk hos ham under hele hans

virksomhet. Han engasjerte seg for å hjelpe enkelt-

mennesker, han var en velvillig bidragsyter til mange

ideelle formål, og han stilte seg gjerne i spissen for

støtteaksjoner i den mer offentlige sektor. Hans posi-

tive holdning til veldedighet hadde imidlertid en lav-

mælt karakter. Ikke så sjelden var derfor hans mange

bidrag anonyme.

Steens status og tillit i næringslivet gjorde at man

fant det naturlig at det nettopp var han som satte seg i

spissen for innsamlingsaksjoner, og han hadde lett for

å få andre interesserte med seg. Det gjaldt bl.a. hans

engasjement for å skaffe bidrag til en minneskulptur

> > > > > > > > > > > > > >
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og juridiske studier. Legatet navnga han etter sine

besteforeldre, dets fulle navn er kjøpmann og borger-

kaptein Bertel O. Steen og hustru Maren Annes legat.

Legatets grunnkapital er økt flere ganger, senest i

2001 med én million kroner. Siden opprettelsen er det

delt ut stipendier fra fondet til bortimot 350 personer.

Bertel O. Steen-familien har i alle år vært representert 

i legatets styre.

For Larvik Handelsstands Forening, hvor hans

bestefar og navnebror Bertel O. Steen var en av stif-

terne, hadde han en spesiell forkjærlighet. Allerede i

1934 forærte han foreningen et stort og vakkert maleri

av havnen i Larvik malt av Hulda Grønneberg. Denne

gaven ble for øvrig begynnelsen til en storartet samling

malerier som Steen etter hvert forærte Larvik Handels-

stands Forening. Under en fest i foreningen, en fest til

fedrenes minne, i desember 1935 ble 14 portretter av

foreningens stiftere avduket og mottatt som gave fra

Steen. Han var selv til stede på festen og ble utnevnt til

foreningens æresmedlem. I sin takketale sa foreningens

formann, konsul Sigurd Arbo Høeg bl.a.: « Deres slekt

har hørt byen til gjennom generasjoner. Vi som bor her

og har byen kjær, kan forstå Deres hengivenhet for Lar-

vik, men at den skulle gi seg utslag i denne gaven, viser

en kjærlighet til Deres fedres by som må ha en dypere

grunn, jeg vet jeg ikke tar feil når jeg sier det er kjærlig-

heten til fedrene, de som var med og bygde byen.»1

Senere er portrettgalleriet utvidet med nye bilder

både av formenn og æresmedlemmer, alt gitt som

gaver fra Bertel O. Steen.
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Arguslotteriets hoved-

gevinst i 1953 var en

Peugeot 203 fra 

Bertel O. Steen.



Eldre slektninger og andre i Larvik-distriktet, som

han visste trengte økonomisk støtte, husket han på

med gaver og bidrag, særlig i forbindelse med julehøy-

tiden. I et takkebrev til Bertel O. Steen 7. januar 1924

heter det: «For den kjærkomne gave på kr 300,- som

vi mottok fra Dem til fangers familier til jul, frem-

bæres herved vår hjertelige og dybfølte takk.» Og på

et lite, håndskrevet kort fra 1. januar 1942 står følg-

ende: «Kjære hr. Steen. Tusen takk for Deres gode vilje

til å hjelpe meg i en vanskelig situasjon.»

Hans gavmildhet favnet mennesker innenfor alle

grener av samfunnet. I 1953 kunne man lese en notis 

i Asker og Bærums Budstikke: «Vakker gave til Østre

Bærum Menighetspleie. Anonym giver skjenker BMW

Isetta til hjelp for menighetssøstrene.»

Men i tillegg til de mange sosiale tiltak han enga-

sjerte seg i som privatmann og velgjører, så han også

som forretningsmann muligheten til yte sine bidrag ved

større innsamlingsaksjoner til fordel for fattige mennes-

ker. I 1916 hadde Aftenposten startet en innsamlings-

aksjon til hjelp for fattige enker etter embetsmenn, og

denne aksjonen utviklet seg senere til et årlig lotteri –

Arguslotteriet – som hadde som formål å skaffe hjelp til

trengende før jul. Mesteparten av gevinstene var for-

skjellige gaver som var gitt av forretningsdrivende.

I 1925 fikk Arguslotteriet en storslagen hoved-

gevinst, da Bertel O. Steen ga lotteriet en bil, en Fiat

501, som gave. I første omgang het det at det var en

«anonym storsinnet giver» som hadde gitt den kost-

bare gaven, men det gikk naturligvis ikke lenge før det

ble alminnelig kjent at giveren var Bertel O. Steen. Det

skulle for øvrig ikke så stor fantasi til å kople sammen

giveren og bilen, for gevinsten ble utstilt i Bertel O.

Steens forretningslokale i Drammensveien, der det

også ble formidlet loddsalg. 

Steens idé i 1925 ble selve innledningen til bruk av

biler som lotterigevinster, og selv forærte han en Fiat

som hovedgevinst til Arguslotteriet både i 1926 og

1927. Da bilsalget stoppet opp i 30-årene, var det

vanskelig å gi biler som gave til lotterier. Derimot ble

biler solgt til lotteriene til nedsatte priser, det lå jo en

viss reklameeffekt i et slikt salg.

Den første Peugeoten leverte Steen til lotteriet for

Turnernes Sportsstue i 1932, og videre en Peugeot til

Tidens Tegns lotteri hvert år fra 1935 til 1939. Også

andre lotterier kom med en Peugeot som hoved-

gevinst. I Arguslotteriet var Steen igjen med fra 1937,

og da med en Peugeot som var fakturert med ca. to

tredeler av vanlig pris. Selv under bilrasjoneringen

etter krigen klarte Steen å få lisens for en bil til Argus-

lotteriet i 1948, og i årene som fulgte, så lenge Argus-

lotteriet eksisterte, ble det nærmest betraktet som en

årviss regel at Bertel O. Steen besørget hovedgevinsten

til Arguslotteriet.

Det var for øvrig ikke bare nordmenn som nøt

godt av Bertel O. Steens omtanke og sosiale hjertelag.

Et eksempel er at han høsten 1945 kjøpte 19 fat og 

et stort antall flasker med tran som han sendte til

Peugeot-fabrikken i Frankrike som gave til arbeiderne

og deres familier. Hans gave bidro til å avhjelpe den
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skrikende mangel på vitaminer som mange led under

etter fem harde og vanskelige krigsår.

Et takkebrev fra Auto Unions eksportdirektør,

baron von Baumbach, etter krigen bekrefter at Bertel

O. Steen hadde sendt gavepakker til fabrikken der, da

matmangelen herjet som verst i Tyskland.

Og et annet eksempel på hans menneskelighet og

omsorg for firmaets ansatte er at han i 1930-årene, da

han knapt tjente penger på bilsalget, beholdt hele sitt

personale. Han ønsket ikke at de skulle stille i den

lange køen av arbeidsledige.

Noter:

1) Øyvind Næss i boken om Larvik Handelsstands Forenings 100-årsjubileum.

Bertel O. Steen var raus

med gaver til veldedige

formål. Biler som var gitt til

lotterier,ble som regel

utstilt i firmaets lokaler i

Drammensveien. Her er

hovedgevinsten i Røde

Kors Landslotteri i 1954.



kom navnet Bertel inn i familien. I dette ekteskapet

var det åtte barn, og den eldste av dem, Bertel Otters-

søn Steen (1760–1830) var en tid hammermester

både ved Fritzøe og Hagnes. Han var gift med

Johanne Katrine Grøn, og de hadde syv barn sam-

men. Den tredje eldste av deres sønner, Bertel Otto

Steen (1812–1882) var den som kom til å føre familie-

navnet videre.

Bertel Otto fikk handelsutdannelse og ble kjøp-

mann i Larvik. Han var bl.a. med på å stifte Larvik

Handelsstands Forening, der Johan Sverdrup var den

første formann. Han hadde sterke militære interesser

og ble i 1847 kaptein og sjef for «Borgervæpningen».

Den 5. oktober samme året mønstret han sitt korps for

den konstituerte amtmannen, sorenskriver Hans Hen-

Bertel O. Steen var sterkt opptatt av sine røtter. Da han

i 1941 var 65 år gammel, fikk han utarbeidet et lite

hefte som ble kalt «Nogle optegnelser om slægten

Steen». Heftet var basert på privat materiale, medde-

lelser han hadde fått fra medlemmer av slekten og opp-

lysninger om slekten i Lorens Bergs bok om Hedrum.

Opptegnelsene viser at de eldste mannlige av slek-

tens forfedre går helt tilbake til midten av 1600-tallet.

Gjennom generasjoner var familiene hammermestere,

eller driftsbestyrere, ved det gamle Fritzøe Værk, noen

også ved Hagnes Værk.

Selve Steen-navnet kom inn i slekten i 1750-årene,

da barna til Otter Danielssøn, født i 1727, tok etter-

navnet Steen. Otter Danielssøn var gift to ganger,

andre gangen med Anne Bertelsdatter, og med henne

> > > > > > > > > > > > > >
7. Slekten Steen



rik Thaulow (1802–1890), som var meget tilfreds med

de utførte manøvrer.1

I Larvik var Steen ellers kjent for sin voldsomme

agitasjon mot den havnemoloen som Sverdrup ville

bygge. Sverdrup hadde planlagt moloen, godt hjulpet

av sin kollega i formannskapet P. Holst; de fikk havne-

kommisjonen til å anbefale saken, og i 1855 trumfet

de igjennom et vedtak i kommunestyret. Det ble også

besluttet å ta opp et større lån av statskassen for å sette

prosjektet i gang. Da omkostningene viste seg å bli for

store for kommunen, måtte arbeidet stanses i 1857

«efterat flere tusinde spd. var opbrukt til paabegyn-

delse av den fra Tolderodden utgaaende arm».2

Bertel Otto Steen giftet seg med en av sine kusiner,

Maren Anne Steen. De fikk flere barn, men det var

bare to av dem som vokste opp, nemlig datteren

Alvilde Theodora (1845–1921) og sønnen Bertrand

Marius (1851–1925). Sistnevnte er far til grunnlegge-

ren av firmaet Bertel O. Steen.

Bertrand-navnet kom inn i slekten trolig fordi

Bertel Otto Steen hadde så sterke militære interesser.

Hans forbilde var den franske offiseren Henri Gratien

Bertrand (1773–1844), som deltok i de fleste av keiser

Napoleons felttog og ble keiserens adjutant etter sla-

get ved Austerlitz.3
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Bertel Otto Steen (1812-1882) var bl.a. kaptein og 

sjef for «Borgervæpningen».



Avismannen Bertrand Marius Steen, ca. 40 år gammel.

I 1887 startet Bertrand Marius Steen sin egen

avis «Det nye System», som han lanserte som

«Laurviks billigste Blad» og «Laurviks eneste

uafhængige Blad».



Bertrand Marius Steen valgte en løpebane som lå

på siden av den de tidligere generasjoner i slekten

hadde fulgt, enten som hammermestere eller kjøp-

menn. Han var i mange henseender forut for sin tid,

med mangesidige interesser, svært aktiv i 1880-årenes

politiske stridigheter, begynte på krigsskolen, men

sluttet pga. disiplinære forhold, og var etter manges

oppfatning en «sjarmerende villstyring» som det ikke

var så lett å leve sammen med. Etter at hans far døde i

1882, arvet han trolig en del penger som han senere 

i stor utstrekning investerte i avisdrift.

I 1887 startet Bertrand Marius Steen sin egen avis

«Det nye System», som han lanserte som «Laurviks

billigste Blad» og «Laurviks eneste uafhængige Blad».

Et «farveløst diskusionsblad» brukte han som under-

tittel, det ble trykt i 3000 eksemplarer, utkom hver

lørdag og solgt for fem øre pr. nummer. Med «farve-

løst» mente han at bladet skulle redigeres «saavel af

Høire- som Venstrefolk». 

Og han stilte opp store og krevende mål for sin nye

avis. Den skulle «utrede Tids- og Dagsspørgsmaalene

paa en alsidig Maade», den skulle bringe «de vigtigste

inden- og udenlandske Nyheder», den skulle dessuten

ha artikler av «humoristisk og raisonerende Indhold»,

den skulle åpne sine spalter for «enhver fornuftig

Discusion» og etter beste evne «hjelpe enhver, det være

sig Fattig eller Rig, til sin Ret». Alt dette og meget mer

kunne man få for 30 øre pr. kvartal som abonnent, «ibe-

regnet Porto og Ombringelse». Redaktørens kontortid

var «10–12 og 3–4» i Steens gård på Lilletorvet i Larvik.

«Det nye System» var etter de bevarte eksempla-

rene å dømme en meget allsidig avis. Redaktøren sør-

get for et innhold som samsvarte med det han hadde

lovet, men det var ikke lett å få avisen til å bære seg

økonomisk. Lørdag 3. mars 1888 skriver redaktøren at

«vi tæller idag temmelig nær 750 abonnenter eller det

halve Antal som kræves for at Udgifterne ved Papir,

Trykning, Ombringelse eller Porto dækkes». Opplaget

økte senere noe, men det ble verken annonser nok

eller stort nok opplag til at prosjektet kunne lønne seg.

Etter noen år gikk «Det nye System» inn. Men Steen

var blitt bitt av avisbasillen, og sammen med redaktør

og stortingsmann Ludvik Næss kjøpte han seg inn på

eiersiden i Østlandsposten, som var startet i 1881.

Bertrand Marius Steen var gift med Augusta Fred-

rikke Thrane, datter av kjøpmann Gustav Thrane og

hustru Laura, født Trosvig (1849–1929). I deres ekte-

skap var det fire barn: 

1. Bertel O. Steen (16. januar 1876– 3. januar 1962),

grunnleggeren av firmaet Bertel O. Steen; 2. Fredrikke

Oline Steen (1878–1905); 3. Aagot Agathe Steen

(1883–1974); 4. Gustav Thrane Steen (1886–1981).

Bertel O. Steen var gift med Bodil Braaten

(1891–1981), datter av Amund Braaten, skogsjef for

And. H. Kiærs skoger. De fikk fem barn: 1.Bertel Otto

(1918–), 2. Randi (1919–), 3. Anne Margrethe

(1921–), 4. Erik Otter (1923–) og 5. Tore Bertrand

Gustav (1926–).
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Noter:

1) Festskrift for Larvik Handelsstands Forenings 75-årsjubileum 4. mars 1925.
2) Ibid
3) Bertrand var Napoleon tro til det siste. Han fulgte keiseren til Elba og St. Helena,

og han var i 1840 med på å føre hans lik til Franrkike. (Forf. anm.)
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Denne gården på Lilletorvet i Larvik ble reist etter storbrannen 

i 1884 og var den gang i familien Steens eie. I sine tidligste år

hadde Østlands-Posten også kontorer i gården. I 1. etasje var det

forretninger og kafé, bl.a. B.O. Steens bakeri. I denne gården

hadde også Bertrand Marius Steen sine redaksjonslokaler.

Bygningen er for lengst revet, og i dag står det et parkeringshus

på tomten. (Foto: Per Nyhus).



Bertel O. Steens bilverksted i Parkveien i Oslo ble få

dager etter den tyske okkupasjonen i april 1940 be-

ordret av den tyske Wehrmacht til å være et av de bil-

verkstedene i Oslo-regionen som hovedsakelig skulle

arbeide med reparasjoner for tyskerne. Av verkstedets

kapasitet skulle ca. 75 prosent brukes på tyskernes

materiell, mens ca. 25 prosent skulle disponeres for

det norske behovet. Det viste seg snart at det heller

ikke var så stort behov for å reparere norske sivile

biler, for de fleste personbileiere kunne ikke lenger

bruke sine biler.

Ettersom Bertel O. Steen på den tiden hadde agen-

turene for Mercedes- Benz lastebiler og for de tyske

Horch og Wanderer personbiler, ble det etter hvert mye

å gjøre på verkstedet. Årsaken var at tyskerne brakte

med seg mange av disse bilmerkene, og dessuten

kjøpte eller beslagla de mange slike biler. En del bestil-

linger av Mercedes-Benz lastebiler ble også formidlet

gjennom Bertel O. Steen for levering til Die Wehr-

macht. Et større antall for norsk sivilt formål, utstyrt

med gassgenerator, ble levert i 1940/41.

Bertel O. Steen ansatte ingen flere mekanikere som

følge av oppdrag fra Die Wehrmacht. Han hadde ca.

10 mann på verkstedet og i underkant av 10 personer

på kontoret og lageret, og disse var han opptatt av å

holde i arbeid under de vanskelige okkupasjonsårene.

For kontorpersonalet ble det mye ekstraarbeid med å

forholde seg til de mange påbud og forordninger som

kom, og til priskontroll og rasjoneringsbestemmelser.

Egne bilselgere hadde han ikke på dette tidspunkt.

8. Okkupasjonstiden 1940–45

> > > > > > > > > > > > > >



Under krigen var det stor mangel på deler av for-

skjellige slag, og dette førte til at man ofte måtte til-

virke nye deler på verkstedet, kjøpe inn gamle ska-

dede biler som man plukket fra hverandre, eller søke

etter deler hos bilopphuggerne. Mangelen på bensin

førte dessuten til omstilling til generatordrift, og dette

ble en arbeidskrevende prosess for verkstedfolkene. 

Mot slutten av krigen, nærmere bestemt lørdag 

2. desember 1944, kom politi og militære og foretok

en overraskende razzia på verkstedet og i eiendom-

mene i Parkveien. Samme dag ble det beslaglagt og

hentet 17 nye personbiler ( 13 Peugeoter og 4 Wande-

rer), med tilhørende dekk og slanger, og 69 fat smøre-

olje. Steen protesterte fordi bilene ikke var oppbevart

ulovlig, og bilgummien og smøreoljen var blitt inn-

rapportert til Forsyningsdepartementet. Protestene

førte ikke frem, men han fikk etter hvert godtgjørelse

for de verdier som var blitt tatt fra ham.

Under ransakelsene var tyskerne på jakt etter

våpen, men noe slikt ble ikke funnet. Derimot ble det

på loftet i villaen funnet en radiomottaker som var

innpakket i en kartong, noe som på den tiden var

høyst ulovlig. Bertel O. Steen måtte sammen med sin

medarbeider Finn Borge Larsen møte opp med radio-

en på Gestapos hovedkvarter på Victoria Terrasse. Det

viste seg imidlertid at radioen var ubrukt, den var blitt

innlevert som delbetaling for et bilkjøp og satt til side.

Dette fikk Steen bekreftet skriftlig, og hele episoden

førte ikke til noen andre forføyninger enn at radioen

ble konfiskert.

Under krigen ble det etablert motstandsgrupper 

i mange bedrifter, og hos Bertel O. Steen ble en slik

gruppe opprettet 1. august 1944. Gruppen, som var

underlagt B-org, besto av Åge Amundsen, Harry

Kristoffersen, Per Hoff, Finn Borge Larsen og Harald

Ravneberg.
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Her arbeider Finn Borge Larsen med en blokk til en Stewart,

antakelig i 1943.



Mot slutten av april 1945 da verdenskrigen nær-

met seg slutten, ble flere av Bertel O. Steens mekani-

kere tilkalt til utejobber. Det var norske privatbiler

som nå kom frem fra sine gjemmesteder, og som

skulle klargjøres for bruk.
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Arbeidsstokken på verkstedet i Parkveien under okkupasjons-

tiden. Fra venstre: Per Nitteberg, Harry Kristoffersen, Alfred

Nielsen, Anker Gran, Kåre Kristiansen, Arvid Fagerhus, Karsten

Olsen og Odd Andersen. Sittende: Harald Ravneberg og Finn

Borge Larsen.



5. januar 1951 kunne firmaet Bertel O. Steen feire sitt

50-årsjubileum. 50-årsdagen ble høytidelig markert

både med festskrift og festmiddag, og firmaets grunn-

legger og hans virksomhet ble omtalt i intervjuer og

artikler i dags- og fagpressen. Dessuten ble han hyllet i

taler og festtelegrammer, og Otto Borch-Nielsen

avsluttet sin prolog under festmiddagen slik: «Vi vil

hedre Dem som bransjens ‘grand old man’./ At det er

Steen, derom ingen kives kan.» Personlig var jubilan-

ten spesielt glad for den hilsen og gratulasjon han fikk

fra det engelske firmaet Lindner & Co. Ltd., som i

1901 var hovedgrunnlaget for firmaets start.

Tiden forut for jubileumsfeiringen hadde ikke

vært den beste. Under krigen lå bilsalget nede, og Ber-

tel O. Steens to hovedleverandører, Daimler-Benz-

fabrikken i Tyskland og Peugeot-fabrikken i Frank-

rike, var under krigen blitt sterkt ødelagt. Men alt 

i 1946 kunne Peugeot levere den første 202-modellen

til Norge, og av samme modell ble det i 1947 levert

ganske mange biler. I 1950 kunne Mercedes-Benz

levere de første lastebilene. Importkvoter og valuta-

restriksjoner gjorde det imidlertid ikke så lett å få

hjulene skikkelig i gang igjen.

Den første etterkrigsmodellen av Peugeot 203

kom, som nevnt, til Norge i 1948, og Steen hadde fått

spesiell lisens til importen fordi bilen skulle utgjøre

hovedgevinsten i Arguslotteriet. Bilens serienummer

var 37, og bilen var således en av de første i fabrikkens

produksjon etter krigen, noe som kan tyde på at Steen

hadde meget gode relasjoner til Peugeot-ledelsen.

> > > > > > > > > > > > > >
9. Firmaets 50-årsjubileum



Fra firmaets 50-årsjubileum i 1951. Sittende fra venstre: Reidar Ovnerud, Erling Holm, Else Amtoft, Alfred Nielsen, Esther Berg,

Harald Ravneberg og Otto Borch Nielsen. Stående fra venstre: Per Sæthre, A. Bakke, Torgny Wroldsen, Kristian Beck Fergestad,

Herman Bugge, Carl-Henrik Løvstad, Lars Thomas Liwen, Arvid Fagerhus, firmaets grunnlegger Bertel O. Steen, Bertel Otto Steen jr.,

Odd Andersen, Kjell Dahl, Erik Steen, Finn Thoresen, Alf Johansen og Finn Borge Larsen.



Denne modellen var også hovedgevinst i Arguslotte-

riet både i 1953 og 1954.

I 1950-årene fikk Bertel O. Steen også innpass 

i drosjenæringen med sin Peugeot 403. Flere drosje-

eiere i Oslo var meget godt fornøyd med denne

modellen i drosjekjøringen.

Under forberedelsene av 50-årsjubileet var det en

stigende optimisme i firmaet. Myndighetene forbe-

redte fri import av lastebiler og busser, som det nå var

et stort behov for, og frigivelsen av dette salget kom 

i 1952. Dessuten hadde Bertel O. Steen et godt år bak

seg når det gjaldt salg av Peugeot-biler. I alt tok fir-

maet i 1950 inn 237 Peugeoter, og selv om utsiktene

for de nærmeste årene ikke så lyse ut, bl.a. på grunn

av vanskeligheter med å oppnå bytteavtaler for impor-

ten fra Frankrike, var det tross alt en generell gjenreis-

ningens optimisme i Norge. Var det noe landet nå sårt

trengte, så var det biler og nyttekjøretøyer som kunne

bidra til å få produksjonslivet i gang igjen.

Jubileet i 1951 var et dobbeltjubileum for firma og

grunnlegger. Bertel O. Steen fylte 75 år 16. januar

1951, han var fysisk i fin form, og han hadde til tross

for sin høye alder ingen planer om å gi fra seg den

daglige ledelsen til noen av sine sønner. 

Selv om det var hans kontorsjef Otto Borch-

Nielsen som var drivkraften bak jubileumsfeiringen,

ville sjefen gjerne ha det siste ordet i alle avgjørelser.

Han lot seg intervjue i aviser og fagblader, og innledet

samtalen ofte med å si at han ikke forsto hvorfor de

oppsøkte ham, for han hadde ikke noe å fortelle. 

Men dette var hans koketteri og falske beskjedenhet.

Som regel gikk journalisten tilbake med et vell av godt

stoff fra bilismens historie på skriveblokken.

Når de festlige rammer om 50-årsjubileet i 1951

var tonet ned, var firmaet tilbake i hverdagen. Firma-

ets daglige leder var 75 år, normalt skulle han ha vært

pensjonert i flere år, men det var ingen tegn på at han

personlig ønsket å trappe ned . Det var for øvrig blitt

en tradisjon i firmaet at enkelte medarbeidere fortsatte

i jobben lenge etter oppnådd pensjonsalder. 

Situasjonen omkring lederskapet i bedriften måtte

naturligvis skape visse betenkeligheter hos den gene-

rasjonen som kom etter gründeren. Han hadde tre

sønner, hvorav de to eldste allerede var ansatt i bedrif-

ten, mens den yngste studerte i USA. En avklaring av

lederspørsmålet og organiseringen av firmaet etter

faren hadde foreløpig ikke vært noe diskusjonstema.

Mange usikre momenter hang derfor i luften. Men

situasjonen i firmaet Bertel O. Steen dannet ingen

unntakelse i norsk næringsliv. Generelt finnes det

mange slike eksempler på gründere som ikke vil

slippe tøylene i tide, noe som kan skape problemer for

den videre drift og utvikling av en virksomhet. 
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Bertel O. Steens forretningsvirksomhet ble drevet som

et personlig firma fra starten i 1901 og til utgangen av

1956, da det ble omdannet til aksjeselskap. Selv var

Steen, som nå var 80 år, ikke så interessert i å omgjøre

firmaet til aksjeselskap, men en ny skatteordning, skatt

av årets inntekt1, som trådte i kraft fra 1. januar 1957,

gjorde at tidspunktet for overgangen nå var lettere. 

Som personlig firma ble Bertel O. Steen sterkt

beskattet, med begrensede muligheter for å opparbeide

seg drifts- og egenkapital. Som aksjeselskap ble denne

situasjonen annerledes, med en lavere beskatning,

muligheter til skattefrie avsetninger, spredning av

risiko og en bedre synliggjøring av bedriftens verdier.

Det nyetablerte aksjeselskapet, Bertel O. Steen AS,

gikk inn i de forpliktelser det personlige firmaet

hadde, og overtok agenturene for Mercedes-Benz og

Peugeot, som Bertel O. Steen hadde representert siden

1929. Firmaet hadde også representert BMW siden

1955, men kontrakten med BMW opphørte i 1962 på

grunn av de konkurranseforhold som etter hvert opp-

sto mellom Peugeots og BMWs produktlinjer.

Av flere grunner var det nå behov for å omgjøre

det personlige firmaet til aksjeselskap. Man sto i slut-

ten av 1950-årene overfor en utviklingsperiode i bil-

bransjen som gjorde det tvingende nødvendig for

firmaet å foreta store investeringer. Man trengte

større lokaler både til administrasjon og reservedels-

lager, og arbeidet var allerede i gang med utvidelser 

i Waldemar Thranes gate etter at firmaet hadde over-

tatt AS Autoreparasjon fra årsskiftet 1954/55. Dess-

10. Overgangen til aksjeselskap

> > > > > > > > > > > > > >



uten var Steens tre sønner i hvert fall klar over at det

måtte erverves nye tomtearealer for fremtidige utvi-

delser og utbygginger av firmaet. For øvrig var det

ikke vanskelig å forutse at en frigivelse av personbil-

salget i Norge, et spørsmål som nå stadig ble mer

aktuelt, ville skjerpe konkurranseforholdene i bran-

sjen ytterligere.

Firmaets omsetning det første året som aksjesel-

skap i 1957 var på beskjedne 16,5 millioner kroner!

Så begynte en vekstperiode som tallmessig er rent

eventyrlig. 

I løpet av første tiårsperiode som aksjeselskap steg

omsetningen med 450 prosent til nesten 100 milli-

oner. Siden har veksttempoet bare fortsatt å øke fra år

til år, slik at selskapet ved sitt 100-årsjubileum i 2001

kunne vise til en konsolidert konsernomsetning på

6,5 milliarder kroner. 

Disse to tallmessige ytterpunkter forteller om et

selskap som må ha gjennomgått en omfattende

omstilling og forandring i løpet av de siste vel 40 år. 

Som det første styret i aksjeselskapet ble valgt: Ber-

tel O. Steen, formann, og som medlemmer Bertel Otto

Steen, Erik Steen, Tore Steen og h.r. advokat H.E. Hel-

liesen. I 1962 ble H.E. Helliesen valgt til formann, og

dette formannsvervet hadde han helt frem til han gikk

bort 8. februar 1984. Som medlem av styret og styre-

formann i perioden 1957 til 1984 gjorde Helliesen en

betydelig innsats for selskapet.

Noter:

1) Ot.prp. nr.13 (1955) om ikrafttreden av lov av 21. nov. 1952 om betaling og inn-

kreving av skatt, var sluttstenen på en lengre utredning om overgang til skatt av

årets inntekt. Foranledningen var en større skatteutredning som ble fremlagt av

Skatteutvalget av 1946, med kontorsjef K. Torgersen som formann.

(Stortingets arkiv)
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Bertel O. Steen var helt fra starten av sin forretnings-

virksomhet meget nøye med valg av medarbeidere.

Det var ingen hvemsomhelst som slapp gjennom nål-

øyet når han skulle ansette noen, det være seg som

kontorhjelp eller som selger eller verkstedarbeider .

Han var selv en sterk eksponent for solide menneske-

lige kvaliteter, og han stilte store krav til sine ansatte.

Han satte med andre ord søkelys på enkeltmennesket,

en arv og en arbeidsånd som senere har preget bedrif-

tens filosofi gjennom hundre år.

Den første betrodde medarbeideren var hans åtte

år yngre søster, Aagot Agathe. Hun var en meget dyk-

tig bokholder og utførte også annet sekretærarbeid.

Aagot Agathe arbeidet hos ham noen år før hun reiste

til Amerika. Året etter, i 1902, ansatte han sin 10 år

yngre bror, Gustav Thrane. Han tok ham først inn som

lærling, men lærlingen dokumenterte etter kort tid

fremragende selgeregenskaper. Ved siden av sjefen

selv utviklet derfor Gustav Thrane seg til en god bil-

fagmann og ble en solid ankermann i firmaet, særlig

da man i 1914 gikk over til bare å handle med biler. 

Mellom disse to brødrene må det ha vært et godt

og fortrolig forhold, for det var i sannhet en raus

handling da Bertel O. Steen i 1918 lot sin bror få

overta det gode agenturet for Opel i Norge. Også

senere i livet, som konkurrenter i bransjen, opprett-

holdt disse to brødrene det gode og vennskapelige for-

hold. De deltok i billøp sammen og hadde mye glede

av det, og Bertel O. hjalp sin bror Gustav da han kom 

i økonomiske vanskeligheter i 1930-årene.

> > > > > > > > > > > > > >
11. Noen medarbeidere de første år



Den første bilmekaniker

Da Bertel O. Steen i 1908 kjøpte sin første bil, ble han

fort klar over hvor viktig det var å skaffe seg en bilme-

kaniker. Den gang var ikke det så enkelt, av den grunn

at det knapt fantes noen. Men så ble han kjent med

Alfred Nielsen, som siden 1905 hadde arbeidet i Fos-

sums sykkel- og motorverksted i Ørebladets indre

gård i Akersgaten, dit Steen kom med sin første Hum-

ber for å få hjelp. Markus Hansen Fossum ble i bran-

sjen den gang kalt for «professoren», som alt i 1905

og 1906 hadde klart å bygge et par brukbare biler.

Steen må ha registrert at den unge mekanikeren

hos Fossum var en dyktig fagmann, og året etter var

han ansatt hos Steen som nå leide verkstedlokaler i

Heffermehls Vognfabrikk i Maribogaten . Nielsen var

da bare 22 år gammel.

Med Alfred Nielsen (1887–1967) hadde Steen der-

med skaffet seg datidens beste bilmekaniker. Det var

knapt et teknisk problem som Nielsen ikke fant løs-

ning på. Han sørget for opplæring av unge læregutter

som senere begynte i firmaet, og i de første årene

måtte han også i stor utstrekning lære kundene bilkjø-

ring. Nielsen var en meget dyktig fagmann både som

arbeidende formann og verksmester etter at verkste-

det i 1914 ble flyttet til Parkveien, og han hadde en

nøkkelrolle i firmaet i over 50 år til han ble pensjonert

i 1960. Foruten Norges Vels medalje for lang og tro

tjeneste ble han også hedret med Kongens fortjenst-

medalje.

En annen nær medarbeider av Bertel O. Steen var

Erling Holm (1901–72) som begynte som visergutt 

i 1916, 15 år gammel. Han ble ansatt etter at Steen 

i 1914 hadde tatt i bruk sitt nye verksted og lager i

bakgården i Parkveien. Der avanserte han først til

lagerekspeditør og så til lagersjef. Holm var en ordens-

mann som holdt styr på reservedeler og tilbehør til

bilene. Han hadde samtidig til enhver tid den fulle

80

Gustav Thrane Steen,

Bertel O. Steens bror,

ved rattet på en Humber

i 1909.
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Bertel O. Steen overrekker i 1956 Kongens fortjenstmedalje til sin mangeårige medarbeider Alfred Nilsen,

den første bilmekaniker og senere verksmester i firmaet.



oversikt over hva som måtte bestilles av deler o.l., og

var meget samvittighetsfull i alt han foretok seg. Han

fikk Kongens fortjenstmedalje i 1966. Etter nærmere

54 år i firmaets tjeneste gikk han av med pensjon 

i 1969. Tre år senere døde han.

Av bilmekanikere kom Harald A. Ravneberg

(1899–1981) til å spille en viktig rolle. Han begynte

hos Steen i 1919 vel 20 år gammel, og ble en av sjefens

mest betrodde medarbeidere. I tillegg til verkstedjob-

ben ble han også i stor utstrekning brukt som sjåfør,

og han assisterte som mekaniker og 2. sjåfør når Steen

dro på lengre turer med familien. Ravneberg var i fir-

maets tjeneste i nesten 55 år og fikk Kongens for-

tjenstmedalje høsten 1969. Han fortsatte å jobbe også

etter nådd pensjonsalder, og sluttet våren 1974.

Finn Kristoffer Thoresen (1903–1995) var diplom-

ingeniøren som i 1931 tok en midlertidig jobb hos

Bertel O. Steen i påvente av en annen stilling der det

var behov for høyere utdannelse, men som likte seg så

godt at han ble i firmaets tjeneste livet ut. Han var

sønn av Bertel O. Steens yngre søster Fredrikke, og 

var utdannet ved den tekniske høyskolen i Darmstadt

i Tyskland. Han ble brukt til forskjellige arbeidsopp-

gaver, og i flere år var han selger i firmaets avdeling i

Drammensveien. Thoresen, som var en miljøskaper 

i bedriften, gikk senere inn i den tekniske virksom-

Bertel O. Steen overrekker i 1956 Kongens fortjenstme-

dalje til sin mangeårige medarbeider Alfred Nilsen, den

første bilmekaniker og senere verksmester i firmaet.

Tore Steen overrekker Finn Thoresen (t.h.)

Kongens fortjenstmedalje i 1981.



heten i Parkveien, og i etterkrigstiden var han sjef for

verkstedet der.

Da det meste av verksteddriften i 1960 ble flyttet

til Waldemar Thranes gate, ble Thoresen med noen

medarbeidere igjen i Parkveien, som han følte var sin

arbeidsplass. Han sluttet ved årsskiftet 1972/73, men

han var nesten daglig innom Parkveien helt til han

hadde passert 80 år. Høsten 1981 ble han tildelt Kon-

gens fortjenstmedalje.

Finn Borge Larsen (1908–1989) var knapt 15 år

da han begynte hos Steen som visergutt i 1923. Det

var stor rift om en viserguttjobb på den tiden. Så man

en annonse i avisen om ledig jobb for visergutt, måtte

man løpe av sted og stille seg i kø. Borge Larsen ble

plukket ut blant 100 andre gutter som sto i kø i Park-

veien. Den første tiden arbeidet han på lageret i

Drammensveien 26 B, og flyttet senere over til Park-

veien der han som regningsbud var yngstemann på

kontoret. Etter to års tid på kontoret begynte han

som lærling på verkstedet under Alfred Nielsens kyn-

dige ledelse. Som utlært mekaniker ble han i stor

grad brukt som kundebehandler og til å demonstrere

nye biler.

Da det i 1973 ble holdt en mottakelse hos fru Bodil

Steen i Parkveien 29 i anledning av at Borge Larsen

hadde vært i firmaet i 50 år, beskrev han den impone-

rende utvikling som hadde funnet sted på delelager-

sektoren. På den ene siden det nye sentralanlegget

som var tatt i bruk på Lørenskog, og på den annen

mintes han den gangen han begynte på delelageret 

i Drammensveien, hvor han daglig var med på å

trekke to kjerrevogner med deler til Parkveien.

Finn Larsen fikk etter hvert en særstilling hos

Steen, idet han, nesten som et nytt familiemedlem, ble

brukt til en rekke spesialoppdrag. Som bilfører og

mekaniker var han med Steen-familien på langturer,

bl.a. til hytta på Geilo. Han og Steen fikk et fortrolig

forhold, under reisene kunne sjefen både fortelle mor-

somme historier og komme med sine betroelser. Borge

Larsen satte litt av en rekord ved å arbeide i firmaet i

hele 65 år. Han fortsatte også etter han ble pensjonist 

i 1988, og var da i avdelingen for klargjøring av nytte-

kjøretøy ved Hjortneskaien. I 1953 ble han overrakt

medalje for lang og tro tjeneste (30 år), og i 1973 fikk

han Kongens fortjenstmedalje. 

I forbindelse med Finn Larsens 80-årsdag i 1988

skrev Tore Steen på vegne av Steen-familien en hilsen

til ham hvor det bl.a. het: «Takk for ditt gode humør,

takk for din verdige og representative opptreden i alle

situasjoner i alle år, og takk for hva du har betydd for

vårt bedriftsmiljø.»

Otto Borch-Nielsen (1885–1969) var en av Bertel

O. Steens veteraner i forretningen. De to kom i kon-

takt med hverandre allerede i 1911 og hadde et nært

samarbeid resten av livet.

Borch-Nielsen var disponent for AS Maskinagen-

tur i Trondheim, som i 1911 ble Steens forhandler av

Fiat og Opel. Dermed ble AS Maskinagentur den førs-

te store nordenfjelske bilforretning, den ble drevet

godt og fikk en rivende utvikling, noe som falt i smak



I 1973 ble det holdt en mottakelse i villaen i Parkveien 29 i anledning av at Finn Borge Larsen fikk Kongens fortjenstmedalje. Her sees

Bodil Steen i samtale med Harald Ravneberg (t.v.), som fikk Kongens fortjenstmedalje i 1969, og Finn Borge Larsen.



hos den energiske Bertel O. Steen. Dette førte så til at

Steen i 1920 tilbød Borch-Nielsen en stilling som dis-

ponent og prokurist i sitt firma i Oslo.

Steen overtok Borch-Nielsens aksjer i AS Maskin-

agentur til pari kurs i forbindelse med denne nyan-

settelsen. Disse aksjene solgte Steen igjen i 1923, men

hadde gode forbindelser også med den nye eieren 

i Trondheim helt frem til 1928 da Steen mistet sitt

agentur for Fiat.

Borch-Nielsen var kunnskapsrik og arbeidsom, og

han ble til stor hjelp og nytte for Steen som var ca. ni år

eldre. Som prokurist kunne Borch-Nielsen ta viktige

avgjørelser, men alle avgjørelser måtte skje i full over-

ensstemmelse med sjefen og etter hans ønske og vilje.

Borch-Nielsens funksjon i firmaet ble mer som kontor-

sjef enn disponent, selv om det siste var hans tittel. Og

historien forteller at når noen spurte etter disponent

Borch-Nielsen, kunne Bertel O. Steen utbryte: «Det er

bare én disponent i dette firmaet, og det er jeg.»

Men Steen og Borch-Nielsen hadde et meget godt

samarbeid. Borch-Nielsen var en dyktig bransjemann,

og det var først og fremst han som sto bak tiltakene

innen PR- og reklamevirksomheten. Dessuten var han

en god selger, og litt av en racerkjører i billøp, han

oppnådde bl. a. gode resultater i isløp på Gjersøen 

i 20-årene med firmaets biler.´

Borch-Nielsen gikk av med pensjon i 1955, men

fulgte interessert med i virksomheten videre, og han

fikk også oppleve innvielsen av de nye anleggene på

Lørenskog i 1968.
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Otto Borch-Nielsen var Bertel O. Steens 

høyre hånd gjennom en årrekke.
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En interessant detalj i denne forbindelse er at

Borch-Nielsen ansatte sin svoger Harald A. Møller som

kontorsjef for AS Maskinagentur i Trondheim. Det var

der Møller lærte seg noe om biler, og indirekte ble det

således Borch-Nielsen og Bertel O. Steen som var med

og la startgrunnlaget for den kommende storimportør

og konkurrent i bilbransjen Harald A. Møller.

En annen veteran er Frithjof Ustad (1898–1977).

Han begynte hos AS Autoreparasjon i 1925 og sluttet i

1977 etter 52 års tjeneste, dvs. flere år etter at han var

blitt pensjonist. Som pensjonist var han i daglig arbeid

på verkstedet i Waldemar Thranes gate, der han alltid

var førstemann på verkstedet på morgenkvisten. Han

levde opp til det motto han uttalte på sin 70-årsdag:

«Man må stå tidlig opp om morgenen hvis man skal få

noe utbytte av dagen.» Ustad ble tildelt Kongens for-

tjenstmedalje i 1975.

Blant veteranene er også Kristian Beck Fergestad

(1911–2001). Han begynte hos Bertel O. Steen i Park-

veien i desember 1936 som korrespondent. Han var

flink i språk og tok seg av firmaets korrespondanse på

engelsk og tysk. Etter hvert overtok han også Borch-

Nielsens rutiner når det gjaldt bestilling av biler, holdt

kontakten med forhandlerne og sørget for at ordrene

ble videresendt. Fergestad var en klok og fin mann og

en trofast medarbeider, som ble pensjonert i 1978.

87Kristian Beck Fergestad

Den første kvinnelige bilselger

Nevnes i denne sammenheng bør også Alfhild Ringdal

(1905–1994), den første kvinnelige bilselgeren hos

Bertel O. Steen, muligens også den første kvinnelige

bilselgeren overhodet i Norge. Hun kom i 1954 til

Steens kontor i Parkveien for å selge forsikring. Han

skulle imidlertid ikke ha noen forsikring, det trengte

han ikke, men den 78-årige Steen ble så imponert over

kvinnens sjarm, talegaver og selgeregenskaper at han

ringte sin sønn Erik, som da var ansvarlig for salget,

og spurte om ikke firmaet trengte en ny bilselger. I så

fall hadde han nå den rette personen. Slik ble Alfhild

Ringdal ansatt, og hun gjorde en fremragende jobb

som selger i firmaet inntil hun gikk av med pensjon

ved utgangen av 1967.a

Frithjof Ustad (t.h.) får overrakt Kongens fortjenstmedalje av 

Tore Steen i 1975.



Del II: 
En ny generasjon overtar

> > > > > > > > > > > > > >



Alle sønnene var i så henseende fortrolige med det

meste av det som skjedde i bedriften.

Eldstesønnen Bertel Otto, som personlig ønsket å

utdanne seg til ingeniør, fikk ingen støtte av faren da

han brakte sitt ønske på bane. Tvert imot ble han av

faren allerede som 19-åring i 1937 sendt til Mercedes-

Benz- fabrikken i Tyskland for å lære, og han var der-

etter en tid i lære på Auto Unions Horch-fabrikk.

Under krigen studerte han jus, og etter krigen var det

særlig han som tok seg av import og salg av lastebiler.

Bertel Otto var meget teknisk interessert, og han fore-

tok flere studier og undersøkelser som viste at diesel-

drift var gunstigere enn bruk av bensin, som stadig ble

dyrere. I 1962 var det således Bertel Otto som hadde

lengst fartstid i familiebedriften.

> > > > > > > > > > > > > >
12. Et vendepunkt i firmaet

Etter at grunnleggeren Bertel O. Steen døde 3. januar

1962, sto det over 60 år gamle bilfirmaet uten en

øverste, daglig leder. Helt til Steen i 1961 falt ned

kontortrappen og pådro seg store skader, hadde han

selv holdt i alle tømmer, og han hadde derfor ikke

utpekt noen bestemt av sønnene til sin arvtaker. Men

til tross for at hans bortgang etterlot seg et stort tom-

rom i firmaet, hadde den i hvert fall den bieffekt at

spørsmålet om firmaets videre organisasjon og ledelse

nå for alvor ble brakt opp til overflaten.

Alle de tre sønnene, Bertel Otto, Erik og Tore, var

nå ansatt i bedriften. De var alle sammen flasket opp

med biler, salg, vedlikehold og verksted. Det hadde

aldri vært noen klare skillevegger mellom forretnings-

liv og privatliv i Bertel O. Steen-familien i Parkveien.
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Overtakelsen av Autorep. i Waldemar Thranes gate var et avgjø-

rende vendepunkt i firmaet. Hvis ikke firmaet hadde anskaffet

seg dette moderne bilverkstedet i midten av 1950-årene, var det

stor fare for at bedriften ville ha gått en dyster fremtid i møte, og

trolig ikke ha eksistert i dag. I forgrunnen sees to medarbeidere

som senere ble meget sentrale hos Bertel O. Steen, til høyre

Kristoffer Andersen og ved siden av ham Frithjof Ustad.

Den mellomste sønnen Erik hadde utdannet seg i

handelsfag, og etter at han ble ansatt i 1947, var det

særlig regnskapsførsel og salg som engasjerte ham

mest. Han var en fremragende bilselger, men etter

hvert ble mer og mer firmaets økonomi hans viktigste

arbeidsområde.

Yngstesønnen Tore, som tok realartium i 1944, 

var den som sist ble fast ansatt i bedriften, selv om han

som unggutt under krigen hadde arbeidet for faren. 



I 1945/46 gikk han studentfagkurset på Otto Treiders

Handelsskole, og etter krigen arbeidet han i to perio-

der, avbrutt av militærtjeneste, på delelageret før han 

i 1949 reiste til Willys Overland Export Corporation 

i Toledo, Ohio, USA som trainee. Deretter studerte

han ved University of Iowa og var ferdig med sin

utdannelse som siviløkonom i 1951. Da han vendte

hjem igjen om høsten, hadde han av forskjellige år-

saker ingen spesiell lyst til å begynne i farens firma.

Han arbeidet en stund med merkantil rasjonalisering

sammen med Asbjørn Habberstad, men ble allerede 

i 1952 ansatt som kontorsjef hos Torsted & Co. Etter

vel ett års tid der kom det ønske fra faren om at også

yngstesønnen burde gå inn i firmaet, der han overtok

ledelsen av reservedelsavdelingen.

Over til Autoreparasjon AS

Tore Steen viste et sterkt engasjement i bedriftens

utvikling etter at han var blitt ansatt som avdelingssjef

i 1953. Han ble medlem av styret i Bilverkstedenes

Studiekontor som utarbeidet akkorder etter tidsstu-

dier for de forskjellige arbeidsoperasjoner. Under

dette arbeidet ble han godt kjent med innehaveren av

Autoreparasjon AS, Gudbrand Bjarne Wold, som han

tidligere hadde truffet. 

Wold, som var en av datidens kapasiteter i bilbran-

sjen, hadde et av landets mest moderne verksteder i

Waldemar Thranes gate 86. På høstparten 1954 ønsket

han å trappe ned, og antydet overfor Tore Steen at Ber-

tel O. Steen kunne få overta hans verksted. Dette tilbu-

det satte Tore Steen i fyr og flamme, og for ham var det

nå helt avgjørende å få den snart 80-årige faren med på

denne overtakelsen. Brødrene var enige, men faren var

sterkt mot slike utvidelser, og han ble ikke mindre

betenkt da han av sønnen Tore fikk høre at overta-

kelsen ville koste ca. én million kroner. Litt sjokkert

utbrøt han: «Du vet ikke hva én million kroner er!»

Men til tross for farens motstand klarte sønnene å

overbevise ham om nødvendigheten av å sikre seg

større verkstedplass, for det var etter hvert blitt trangt

om plassen i Parkveien. Et stadig økende antall laste-

biler skapte et prekært behov for økt verkstedkapa-

sitet og lagerplass.

Autoreparasjon AS i Waldemar Thranes gate 86 ble

kjøpt for kr 940 000 med avtale om nedbetaling over

10 år, og overtakelsen skjedde ved årsskiftet 1954/55.

Det som ble kjøpt var selve verksteddriften med tilhø-

rende bruksrettigheter, og med fulgte også en stab av

dyktige fagfolk. Her fikk nå Peugeot person- og varebi-

ler og Mercedes-Benz nyttekjøretøyer god plass. Når

det gjaldt lastebilene, fulgte mekanikere fra Parkveien

med over til det nye verkstedet, mens Autorep.s fag-

folk tok seg av Peugeotene. Ledelsen av verksteddrif-

ten i Waldemar Thranes gate ble overtatt av Tore Steen.

Gården Waldemar Thranes gate 86 var et større

bygg der Wold var hovedaksjonær. Bygningen var

basert på utleie av lokaler til forskjellige småbedrifter,
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Waldemar Thranes gate 84 B og 86 var et viktig hovedsete for firmaet Bertel O. Steen fra årskiftet 1954/55 til 1992.

og Bertel O. Steen disponerte 1. etasje med verksted-

hallen. Senere ble det reist et bygg på nabotomten

Waldemar Thranes gate 84 B, der også Wold var

hovedaksjonær. Bertel O. Steen ble etter hvert en stor

leietaker i begge gårdene i Waldemar Thranes gate,

som var bundet sammen med en gjennomgang. For-

uten betydelig økt verkstedkapasitet fikk man nå god

plass til utstillingslokaler for nye biler, for salgskonto-

rer og for reservedelslager. Det nye utstillingslokalet

ble innviet i forbindelse med firmaets 60-årsjubileum 

i 1961. Fra 1962 flyttet også hovedadministrasjonen

over til Waldemar Thranes gate, der den bl.a. dispo-

nerte hele 5. etasje i nr. 86 som således ble firmaets

hovedsete inntil man flyttet til Lørenskog. 



En tredelt ledelse

I forbindelse med overgangen fra Parkveien til

Waldemar Thranes gate skjedde også visse forand-

ringer i bedriftens organisasjon. I 1961 hadde kon-

sulentfirmaet Asbjørn Habberstad AS laget en kort-

siktig organisasjonsplan som resulterte i at de tre

sønnene ble sideordnede ledere, med hvert sitt

ansvarsområde. Direktør Bertel Otto Steen ble leder

for den tekniske siden, direktør Erik Steen fikk

ansvar for økonomisektoren, og direktør Tore Steen

ble leder for salget. 

Løsningen var naturligvis diktert av den minste

motstands vei, der personlige forhold veide tyngst. En

slik ledelsesmodell, med tre likestilte brødre av annen

generasjon i en familiebedrift, hadde neppe mulighe-

ter for å fungere tilfredsstillende. Løsningen ble

betraktet som midlertidig av selskapets styre. 

Ikke bare var brødrene uenige om mange tiltak som

det var ønskelig å iverksette, det utviklet seg også slik

at den eldste av dem, Bertel Otto, som sikkert så på seg

selv som den naturlige arvtaker etter sin far, og som

også bar samme navn som faren, ble stående alene med

sine synspunkter, mens de to andre, Erik og Tore, sam-

arbeidet godt. De hadde alle like store aksjeposter i

bedriften, og når to av lederne gikk sammen i de fleste

saker, følte den tredje seg mer eller mindre utspilt av de

andre. Etter hvert ble beslutningskapasiteten i ledelsen

så sterkt svekket at styret måtte gå inn og treffe vedtak i

saker som naturlig hørte inn under den daglige driften.
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I 1960-årene hadde firmaet en tredelt familieledelse.



En ny topporganisasjon

Ut over i 1960-årene ble det mer og mer innlysende at

bedriften, som nå var inne i en vekstperiode etter at

personbilsalget var blitt frigitt i 1960, og dessuten sto

overfor en rekke store og nye utfordringer, måtte ha

en annen organisering av sin daglige ledelse.

Høsten 1968 fikk Asbjørn Habberstad AS i opp-

drag å analysere og utrede spørsmålet om topporgani-

sasjonen i Bertel O. Steen AS. Rapporten som ble

avgitt 5. november 1968, konkluderte med følgende:

«Vi anser situasjonen for uholdbar, og mener at for

å sikre firmaets posisjon og fremtid er det nødvendig at:

•  firmaet får én daglig leder,

•  alle, og spesielt toppledelsen, må være lojale

overfor de beslutninger som tas av styret – og av

overordnede for øvrig,

•  de forskjellige avdelinger og organisatoriske

sjikt sveises sammen til ett team (informasjon,

kommunikasjon, personlig kontakt).»

I rapporten legges det spesielt vekt på at ansettelse

av én daglig leder vil være et første skritt i riktig ret-

ning, og det fremholdes at styret under utredningens

gang også har vært enig i det. En viktig årsak var at

bedriftens organisasjon ikke hadde utviklet seg i takt

med den uvanlig raske ekspansjon firmaet hadde

gjennomgått i løpet av de siste 10 år. «Den daglige

leder bør derfor, etter vår oppfatning, spesielt den

første tid ha sin oppmerksomhet henvendt på organi-

sasjonens utforming,» heter det.

Konsulentfirmaet går så rett på sak og drøfter per-

sonpørsmålet om hvem som bør bli bedriftens daglige

leder. Det finnes to alternativer: Daglig leder tas inn

utenfra; daglig leder velges blant de tre brødrene

Steen.

I utgangspunktet går man ut fra at de tre brødrene,

som nå sitter i firmaledelsen, ønsker å fortsette i fir-

maet, og at de som medeiere søker løsninger som er 

i firmaets interesse. Mot denne bakgrunn er man

betenkt over konsekvensene dersom man velger en

daglig leder utenfra, og dette alternativet frafalles.

Det problemet man så sto overfor, var å foreta det

riktige valg av personer til å fylle de enkelte stillinger.

Etter samtaler med brødrene, enkeltvis og sammen,

vurderinger av den enkeltes lederegenskaper, erfaring,

innstilling til problemer, dynamikk og arbeidsmåte, og

etter samtaler med styrets eksterne medlemmer og

med ansatte i bedriften, konkluderte rapporten med

følgende anbefalinger:

Bertel Otto Steen ansvarlig leder for eiendomsfor-

valtning, og ved omorganiseringen fritatt for driften

av teknisk sektor, Erik Steen leder av detaljsalget, og

Tore Steen firmaets daglige leder fra 1. januar 1969.

Det ble anbefalt at gjennomføringen skulle skje skritt-

vis, slik at Erik Steen fortsatt skulle lede økonomiav-

delingen inntil ny leder der ble ansatt. Det samme

gjaldt Bertel Otto Steen med hensyn til omplassering i

teknisk sektor.
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litsverv, dekker mye av hva man ønsker å finne hos

firmaets daglige leder, men han har begrenset praktisk

erfaring på økonomi-/regnskapssektoren.

Det er nødvendig at firmaets daglige leder behers-

ker både økonomi, teknikk og salg best mulig. Enda

viktigere er det imidlertid at vedkommende har til-

strekkelige lederegenskaper. Vi tenker da først og

fremst på evnen til å inspirere sine medarbeidere,

evnen til å få dem til å yte sitt beste og arbeide for seg.

Like viktig er det at den daglige leder delegerer ansvar

og myndighet, og følger opp at det delegeres videre

nedover i organisasjonen.»

Denne konklusjonen var styret enig i da det

ansatte Tore Steen som ny adm. direktør for Bertel O.

Steen AS fra 1. januar 1969. Nå hadde han fått full-

makter nok til iverksette de tiltak som var nødvendige

for en modernisering av bedriftens organisasjon. 

De ansatte og medarbeidere i nøkkelstillinger

aksepterte på bred basis det valg som var gjort. Bilfir-

maet hadde fått en 43-åring fra familien som ny topp-

leder, bare omtrent halvparten så gammel som faren

var da han slapp roret. 

Det skulle senere vise seg at styret hadde gjort et

riktig valg for bedriftens videre vekst og utvikling.

Bertel Otto Steen var imidlertid ikke enig i den løs-

ningen som ble valgt, han ønsket ikke å være under-

lagt sin yngste bror, og fra dette tidspunktet gled han

mer og mer ut av bedriftens daglige ledelse, men

hadde naturligvis som eier sin plass i styret gjennom

mange år.

95

Tore Steen ny daglig leder

I premissene for valget av Tore Steen som ny daglig

leder heter det i rapporten:

«Ved siden av praktisk erfaring fra så vel salg som

teknisk sektor, har Tore Steen utdannelse som sivil-

økonom. Hans bakgrunn, koblet med hans kontakter

innenfor bilbransjen, hvor han sitter med en rekke til-



Forhandleren har en meget viktig rolle i et bilkonsern.

Uten dyktige forhandlere og et godt utbygd distribu-

sjonsapparat vil det være vanskelig å få produktene ut

på markedet. Et distribusjonsapparat for biler er dess-

uten ganske komplisert. Bilforhandleren må ha allsi-

dige kunnskaper om salg, verksteddrift og logistikk –

og han skal være administrator. Man kan sammen-

ligne med en mindre mekanisk bedrift, ja, den behø-

ver ikke være så liten heller. Bilkonsernet Bertel O.

Steen har i dag forhandlerbedrifter som har inntil ca.

150 ansatte.

Bilforhandler har firmaet Bertel O. Steen vært helt

siden 1907, så ingen i Norge i dag har en så lang og

sammenhengende erfaringsbakgrunn på dette marke-

det. Denne erfaringen fra skiftende tiders markedsfor-

hold har vært av stor betydning for etableringen av et

landsdekkende forhandler- og distribusjonsnett. Ber-

tel O. Steen har kunnet tilføre sine forhandlere nød-

vendig kunnskap og kompetanse.

Det er ikke alltid lett å komme inn på markedet

med et nytt bilmerke, fordi de fleste bilforhandlere har

etablert seg innen forskjellige markedskanaler, og tra-

disjonelt vil mange av disse kanalene være lukket.

General Motors har f.eks. sine kanaler, Ford har sine,

Volkswagen og Volvo har sine, de japanske bilmerker

sine osv. Å komme inn hos etablerte forhandlere er

omtrent umulig.

Da Bertel O. Steen i 1980 skulle introdusere sitt nye,

japanske bilmerke Daihatsu, hadde bilkonsernet selv et

godt distribusjonsapparat som man kunne dra nytte av.

> > > > > > > > > > > > > >
13. Forhandlerens viktige rolle



Man valgte å lansere det nye bilmerket gjennom sitt

Mercedes-Benz-forhandlernettet, og dette ble en stor

suksess. Allerede det første året ble det solgt 1000

Daihatsu-biler. Senere skjedde det en gradvis overgang

til egne forhandlere, en prosess som ble fullført i og

med introduksjonen av den koreanske Kia i 1996.

Mistet alle forhandlerne

Et annet eksempel som viser hvor vanskelig det kan

være å bygge opp et godt forhandler- og distribusjons-

nett, og å holde på det, har man fra den tiden Bertel O.

Steen startet igjen for fullt etter krigen. Da hadde fir-

maet av forskjellige grunner svært mange forhandlere

for sine bilmerker felles med Harald A. Møller. Møl-

lers bedrift, som ble etablert i 1930-årene, hadde stort

sett Dodge.

Så kom Møller i 1949 inn med Volkswagen (bobla)

som fra første øyeblikk ble en suksess i Norge, som i

andre land. Møller stilte da sine forhandlere fritt om

de ville representere Volkswagen eller et annet merke,

som f.eks. Peugeot. Den gang solgte Bertel O. Steen et

beskjedent antall biler pr. år, mens Møllers salg av

Volkswagen allerede i 1952 hadde et årlig salg på over

1000 biler. Resultatet ble at Bertel O. Steen mistet

praktisk talt alle sine forhandlere.

Denne nye og vanskelige situasjonen på forhand-

lersiden var kritisk for firmaet Bertel O. Steen som i

Konsernsjef Marius Steen legger stor vekt på å ha god kontakt med firmaets mange avdelinger. I løpet av høsten 2001

besøkte han samtlige datterselskaper og avdelinger i konsernet. Her er han hos forhandleren på Hønefoss, Bertel O.

Steen Ringerike AS, i samtale med Tom E. Andersen, Vidar Burud og Geir Engebretsen.



1951 rundet sitt 50-årsjubileum. Da måtte man

begynne på nytt å bygge opp et forhandlernett, noe

som på den tiden var en lang og tung prosess. Heldig-

vis hadde firmaet en del forhandlere som gjorde det

godt med salg av Mercedes lastebiler, og gjennom

disse fikk man nye kontakter. Dette var begynnelsen

til den langsomme oppbygging av et nytt landsdek-

kende forhandler- og distribusjonsnett.

Går inn på eiersiden

Men det viste seg senere å være nye skjær i sjøen. 

Å drive lønnsom forhandlervirksomhet var ikke lett,

og mange av forhandlerne fikk etter hvert økonomiske

vanskeligheter. For Bertel O. Steen meldte da spørsmå-

let seg: Skulle man overta den konkurstruede bedrif-

ten, eller skulle man forsøke å finne en ny forhandler?

Det var ikke alltid lett å finne en ny, og man så dess-

uten at det lå en god del verdier i den eksisterende

bedriften. Resultatet ble at Bertel O. Steen gikk inn på

eiersiden og drev forhandlervirksomheten videre.

Den nye strategien på forhandlersiden som man nå

valgte, har resultert i at bilkonsernet i dag har i alt 25

hel- og deleide forhandlere med en omsetning på langt

over fire milliarder kroner. Bertel O. Steen er nå Nor-

ges nest største bilforhandlergruppering.

Erfaringene på forhandlersektoren viser at en

bilimportør eller en bilfabrikk som vil inn på marke-

det, står nokså hjelpeløs uten et distribusjonsapparat,

som sørger for at man blir representert rundt omkring

i landet. Et godt distribusjonsnett blir helt avgjørende

for å kunne etablere og opprettholde en posisjon i

markedet, og for å holde på kontakten med kundene.

Å drive en forhandlerbedrift forutsetter dessuten

en lang opplæringsprosess. Det er viktig å etablere

kontakter, videreutvikle og bygge opp under forhand-

leren, utvikle hans kunnskaper, både på det tekniske

planet og på kundebehandlingsplanet, og ikke minst

på den regnskapsmessige og økonomiske side. Dette

er en oppgave Bertel O. Steen i årevis har prioritert

overfor sine forhandlere, en oppgave som kan ha vært

skjøttet med vekslende hell, men forhandlervirksom-

hetene er stadig blitt bedre.

Å bygge opp et forhandlernett i Norges lang-

strakte og grisgrendte land krever atskillig mer enn

f.eks. i tett befolkede områder. Der har forhandleren

gjerne en stor kundegruppe innenfor en liten radius,

mens en norsk forhandler kan ha et langstrakt og lite

befolket dalføre som sitt kundeunderlag. Men mar-

kedsandeler er uansett like viktig. Man må ha så store

andeler av markedet at forhandleren kan drive lønn-

somt, og det forutsetter igjen et volum på de produk-

tene man selger.

Bertel O. Steen satte seg tidlig mål og forsøkte å

beregne seg frem til hvilke markedsandeler man måtte

ha for at de produkter man selger, skal få aksept i mar-

kedet, ikke bare som nye biler, men også for at de

brukte bilene skal være interessante for nye kunder. 

98



I den forbindelse legger firmaet avgjørende vekt på at

man har et forhandlernett som kan yte god service.

Kunden må oppleve at man kan få hjelp, uansett hvor

man oppholder seg i landet.

Volum og markedsandel er dessuten viktige av

flere grunner. For å være interessant for kundene, og

interessant for forhandlerne og for folk som søker til

et bestemt bilmerke, er det nøvendig å ha et skikkelig

kvantum. Hvis man ikke er stor nok, får man heller

ikke trukket til seg de beste medarbeiderne, man får

ikke tak i de gode selgerne og ikke gode nok folk på

de forskjellige plan i bedriften. En godt produkt, en

god markedsandel og en sterk og velutbygd organisa-

sjon er en forutsetning for å lykkes.
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Bertel O. Steens forhandler i Asker og Bærum åpnet et nytt

anlegg i mars 2002. Det er blitt karakterisert som et «fremtidens

bilanlegg» med 108 meter fasade mot E16 på Rud. Daglig leder

Sverre Fordal er stolt av det nye anlegget.



Mot slutten av 1960-årene og i overgangen til 1970

skjedde det flere viktige begivenheter som kom til å

bety svært meget for firmaet Bertel O. Steens videre

vekst og utvikling. 

Det nye anlegget på Lørenskog ble satt i drift 

1. juli 1968, den offisielle åpningen fant sted 11. sep-

tember samme år. Med virkning fra januar 1969 over-

tok Tore Steen som bedriftens daglige leder. Daimler-

Benz-ledelsen i Tyskland innledet drøftelser om at

Bertel O. Steen skulle overta representasjonen av

fabrikkens produkter for hele Norge. Og i desember

1970 begynte man å reise et nytt bygg for et sentralt

reservedelslager på Lørenskog. I sum var dette tiltak

som gjorde bedriften godt rustet til den sterke ekspan-

sjonen som fulgte i tiårene etterpå.

Alt mot slutten av 1950-årene var det klart for

ledelsen at bilvirksomheten i fremtiden ville kreve

større plass. Overgangen fra Parkveien til Waldemar

Thranes gate ble ikke sett på som noen endelig løs-

ning. En bilforretning av en viss størrelse krever

meget stor plass, ikke minst til lagring og parkering av

biler, til utstillingslokaler, til verkstedshaller og til

lagerplass for reservedeler.

Etter å ha foretatt inngående vurderinger av dis-

ponible arealer og fremtidige trafikkforhold i selve

Oslo, ble man klar over at det var vanskelig å finne

noen tilfredsstillende løsning innenfor den kommune

hvor bilvirksomheten hadde hatt sitt hovedsete i over

50 år. Når det gjaldt stedsvalget for fremtidig virk-

somhet, ble man også mer og mer overbevist om at

> > > > > > > > > > > > > >
14. Lørenskog – ny vekst og utvikling



Verkstedformann Torgny Wroldsen gir industriminister Sverre Walter Rostoft saksen som han skal klippe over båndet med.

Bak industriministeren sees Bodil Steen, Tore Steen og Bertel Otto Steen.



Industriminister Sverre Walter Rostoft foretar den offisielle åpningen. I forgrunnen sees fra venstre bl.a. Henrik Helliesen,

Sven Algaard, Otto Borch Nielsen, Bodil Steen, direktør Arnold Wychodil, Daimler-Benz AG, Bertel Otto Steen,Tore Steen,

Bjørn Andersen og Erik Steen.



gode plass- og trafikkforhold var viktigere enn det å

ligge sentralt i byen. 

Undersøkelser førte frem til Lørenskog som et godt

alternativ. Under forhandlinger med kommunen fikk

firmaet kjøpt de første tomtearealer i 1959, og det ble

senere gjort tilleggskjøp, slik at Bertel O. Steen AS

disponerte et areal på i alt 80 000 kvadratmeter da inn-

vielsen av det første byggetrinnet fant sted i 1968. Man

hadde med andre ord sikret seg plass nok til å dekke

firmaets behov for lang tid fremover.

Reisingen av anlegget på Lørenskog ble forsinket

til tross for at bedriftens behov for mer plass etter

hvert ble påtrengende. Forsinkelsen skyldtes i første

rekke de byggerestriksjoner som var lagt på virk-

somheter i Oslo-området, restriksjoner som på den

tiden var meget uheldige for næringslivet. Under den

offisielle åpningen på Lørenskog 11. september 1968,

der næringsminister Sverre Walter Rostoft var til

stede, fant direktør Tore Steen grunn til påpeke dette

forhold for statsråden. Steen oppfordret nærings-

ministeren til å «gjøre livet lettere for næringslivet».

Direktør Bertel Otto Steen, som hadde hatt hoved-

ansvaret for planlegging og bygging av verkstedene på

Lørenskog, foresto omvisningen for de fremmøtte

gjestene. Han hadde gjort en stor innsats i forbindelse

med planleggingen og byggingen av verkstedet. Pro-

sjekteringen av anlegget på Lørenskog begynte allerede

i 1963, og byggets arkitekt, Guttorm Bruskeland, fore-

tok sammen med Bertel Otto Steen studiereiser til flere

europeiske land for å se hvilke erfaringer man der

hadde vunnet med bygging og drift av større verksted-

anlegg.

Fra åpningen av MB-verkstedet på Lørenskog 

i 1968. Bertel Otto Steen gir en orientering om

verkstedutbyggingen.



En viktig milepæl

Åpningen av det nye anlegget på Lørenskog i 1968 var

utvilsomt en meget viktig milepæl i firmaets historie.

Foruten at stat og kommune var godt representert ,

likeledes samarbeidende organisasjoner og forret-

ningsforbindelser, var også en rekke ledende represen-

tanter for Daimler-Benz AG i Tyskland, med eksport-

sjefen direktør Arnold Wychodil i spissen, til stede.

Og det kunne slett ikke gå upåaktet hen at det var

Norges eldste bilforretning og verdens eldste bil-

fabrikk som var hovedaktørene ved denne åpningen.

De hadde vært samarbeidspartnere i 40 år, og nå sto

de igjen sammen om å tilby sin store kundekrets en

bedre service for fremtiden.

Anlegget på Lørenskog ble av representanter for

myndigheter og bransjen på den tiden også sett på

som et viktig bidrag til å fremme landeveistransporten

i Norge. 

I første omgang var det lastebilene og bussene som

ble overført til det nye anlegget på Lørenskog. Dermed

ble arealene i Waldemar Thranes gate frigitt for Peu-

geot. Senere ble det bygd et sentralt reservedelslager

på områdene på Lørenskog, og i 1974 kunne man

også ta i bruk nye kontorlokaler.

Samtidig som bedriften forberedte stadig mer

overflytting av virksomheten til Lørenskog, sørget

man for å ruste opp lokalene i sentrum. I 1965 full-

førte man oppføringen av en utstillingspaviljong på

eiendommen i Parkveien. Den kom til erstatning for

det utstillingslokalet firmaet i ca. 50 år hadde hatt i

Drammensveien 26 B, som måtte fraflyttes 15. novem-

ber 1965. Den nye paviljongen i Parkveien vakte stor

begeistring hos publikum, ikke minst på grunn av sin

arkitektonisk vellykkede løsning.

Firmaet kjøpte dessuten eiendommen «Frysja» på

10,5 mål i Maridalsveien 87 i april 1969, med den

hensikt å sikre seg arealer for en fremtidig utbygging

av de funksjoner av virksomheten som trengte en

sentral beliggenhet i Oslo.

Fra 1. januar 1968 etablerte firmaet en ny avdeling

for salg og markedsføring av industri- og marinemoto-

rer fra Mercedes-Benz. Senere samme år inngikk man

en avtale om representasjon for Maybach Mercedes-

Benz-motorer. Dermed kunne den nye avdelingen

også tilby motorer i et større effektområde.

Bilvirksomheten fikk generelt sett et stadig større

omfang ut over i 1960-årene. Et lite tilbakeslag i 1965

i salget av Peugeot i forhold til de oppsatte salgsmål

ble tatt kraftig igjen i 1966, da Bertel O. Steen AS

kunne notere seg en salgsøkning på 50 prosent for

Peugeot-bilene. Og salget av Mercedes-Benz lastebiler

satte stadig nye rekorder i løpet av 1960-årene, denne

typen figurerte på bilstatistikken som den mest solgte

lastebil på det norske markedet. I en viss utstrekning

fikk man her bekreftet det sterke behovet for nytte-

kjøretøyer som fortsatt gjorde seg gjeldende under

gjenreisningstiden.

1969 ble for øvrig et ekstra livlig år i bilbransjen.

De samlede registreringer kom da opp i 114 994 mot
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En stor dag for de ansatte på MB-verkstedet da den offisielle åpningen ble arrangert.



Ikke noe mindre enn den

ærverdige Benz fra 1895,

utlånt fra Norsk Teknisk

Museum, ble tatt i bruk

under åpningsseremonien

på Lørenskog. I forsetet

Bertel Otto og Tore Steen,

og i baksetet industri-

minister Sverre Walter

Rostoft (t.v.) og direktør

Arnold Wychodil fra

Daimler-Benz AG.
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77 744 i 1968. En vesentlig årsak til dette kraftige

oppsvinget, spesielt når det gjaldt salget av personbi-

ler, var Stortingets vedtak om å innføre merverdiavgift

fra 1. januar 1970. Dette førte naturligvis til en forsert

registrering av biler mot slutten av 1969.

Før vi går videre i firmaets historie, kan det her

være grunn til å nevne at Bertel O. Steen AS i 1970

hadde en omsetning på 160 millioner kroner og 283

ansatte. Ser man disse tallene i et noe større perspek-

tiv frem mot 100-årsjubileet i 2001, da bedriften

hadde en omsetning på 6,5 milliarder kroner og 1900

ansatte, får man et klart og synlig uttrykk for den

eventyrlige utviklingen som ble innledet i firmaet ved

overgangen til 1970-årene.





der der gjeldende bedriftsorganisasjon ikke fungerte,

eller inntjeningen var dårlig. I første rekke gjaldt dette

verksteddriften i Waldemar Thranes gate, hvor det var

blitt påvist svakheter ved den måten ledelsen fungerte

på, og hvor man dessuten tapte penger på driften.

I den omorganiseringen av verksteddriften som

etter hvert ble gjennomført, og som senere ga positive

driftsmessige resultater, hadde firmaet god støtte i

Bjørn Berglund. Han var på det tidspunktet ansatt som

konsulent hos Asbjørn Habberstad og deltok i konsu-

lentfirmaets utredninger. Han ble således godt kjent

med bedriften og dens organisasjon, og han fikk stor

sans for de visjoner og tanker som Tore Steen sto for.

Dette ledet til at Bjørn Berglund i 1972 ble ansatt hos

Bertel O. Steen, og han fikk bl.a. som oppgave å

implementere de foreslåtte organisasjonsendringene.

Arbeidsoppgavene og utfordringene sto i kø da Tore

Steen overtok som daglig leder for Bertel O. Steen AS i

1969, 43 år gammel. Som yngstemann i grunnlegge-

rens familie ble det stilt spesielt store forventninger til

ham, ikke bare blant nøkkelpersonell og ansatte i

bedriften som han nå skulle lede, men også innen bil-

bransjen generelt. På dette tidspunkt hadde Tore Steen

i noen år gjort seg gjeldende i samfunnsdebatten, og

vist et sterkt engasjement som talsmann for synspunk-

ter som hele bransjen var opptatt av.

Men i de første årene som øverste leder var det

naturligvis egen bedrift som sto i hans hode døgnet

rundt. Konsulentfirmaet Asbjørn Habberstad hadde

ikke bare utredet spørsmålet om den fremtidige topp-

ledelsen i bedriften, det hadde også analysert andre

sider av virksomheten og anbefalt løsninger på områ-

> > > > > > > > > > > > > >
15. Fra bilfirma til handelsbedrift



Daimler-Benz – generalagenturet

I tillegg til å lede arbeidet med å iverksette de nødven-

dige organisasjonsmessige endringer i bedriften,

hadde Tore Steen de første årene som daglig leder en

annen stor og viktig sak på sin dagsorden, nemlig for-

handlinger med ledelsen i Daimler-Benz AG i Stutt-

gart, som ønsket å gjøre firmaet Bertel O. Steen til

eneimportør for Norge for alle fabrikkens produkter.

Dette var en sak av avgjørende betydning for bedrif-

tens fremtid, og den omfattet også en del kompliserte

elementer som forutsatte juridiske utredninger. 

I utgangspunktet krevde Daimler-Benz bl.a. at Bertel

O. Steen måtte skille ut sin Peugeot-virksomhet i et

eget juridisk selskap. En forløper til det som senere

skjedde, var etableringen i 1968 av en felles teknisk

avdeling hos Bertel O. Steen for alle importerte Merce-

des-Benz -biler.

Fra Akershus festning i 1972 da Bertel O. Steen har sin første leveranse av Peugeot til Utrykningspolitiet. Denne leveransen brøt også

det monopol Volvo til da hadde hatt på slike leveranser. Her overrekker Tore Steen nøkler til utrykningssjef Pål Feiring (t.v.).



Forhandlingene med Daimler-Benz om general-

agenturet begynte våren 1970 og ble avsluttet ut på

vårparten i 1971. Her må det innskytes at partene

slett ikke var så fremmede for hverandre. De hadde

samarbeidet godt i flere generasjoner siden Bertel O.

Steen i 1929 fikk representasjonen for Østlandet for

Mercedes-Benz lastebiler og busser. Alt på det tids-

punktet var Bertel O. Steen blitt tilbudt representasjo-

nen også for Mercedes- Benz personbiler, men hen-

synet til Auto Union AG og Horch-agenturet, som

han da hadde skaffet seg, gjorde at han den gang tak-

ket nei til tilbudet.

Daimler-Benz la ved begynnelsen av forhandling-

ene minst tre viktige forutsetninger til grunn for at

Bertel O. Steen AS skulle få overta som eneimportør

for Norge. 

For det første måtte firmaet ha et sentralt reserve-

delslager. Et slikt lager ble påbegynt på Lørenskog og

sto ferdig høsten 1971, og dette fant Daimler-Benz

meget tilfredsstillende. Planlagte utvidelser på Løren-

skog etter åpningen av anlegget i 1968, var blitt godt

mottatt av Daimler-Benz-ledelsen.

For det andre måtte det etableres et klart skille

mellom Peugeot-salget og salget av Mercedes-Benz-

produktene i form av egne selskaper. 

Og den tredje forutsetning fra Daimler-Benz var at

Tore Steen, som adm. direktør, også måtte ha ansvaret

for den fremtidige Mercedes-Benz-virksomheten.1

Dessuten var det naturligvis en forutsetning at

forholdet til de fire andre Mercedes-Benz-importø-

rene ble løst på en tilfredsstillende måte. Disse var i

1970 Cederwall-Larsen & Patt i Oslo, firmaet Frithjof

Andersen i Trondheim, Brødrene Aalgaard AS i

Bergen og Holst & Hauge AS i Stavanger. Bertel O.

Steen hadde  kjøpt Johan Kielland Holsts aksjer 

i 1964, og satt nå med en 50 prosent eierandel i

Stavanger-firmaet.

Under forhandlingenes gang var det i grunnen

bare punktet om deling av Peugeot- og Mercedes-

Benz-virksomhetene som skapte problemer. Bertel 

O. Steen aksepterte til å begynne med en deling

mellom Peugeot og Mercedes-Benz i to juridiske

enheter, men utredninger viste at konsekvensene 

for selskapet ved en slik oppdeling ble forholdsvis

store. Årlige merutgifter ble dokumentert til å bli

betydelige. Under de senere forhandlinger frafalt der-

for Daimler-Benz kravet om oppsplitting av virk-

somhetene.

I et brev av 15. september 1971 bekrefter Daimler-

Benz offisielt at Bertel O. Steen AS med virkning fra 

1. januar 1972 overtar generalagenturet for Norge.2

I brevet kommer ledelsen tilbake til spørsmålet vedrø-

rende Peugeot, og viser forståelse for firmaets ønske

om å slippe en selskapsdeling, selv om det i dette til-

fellet berører en grunnleggende bedriftspolitikk hos

Daimler-Benz. På den annen side antydes det at Daim-

ler-Benz’ imøtekommenhet på dette punktet bør lede

til at i det minste en del av det innsparte beløpet

senere kan anvendes på å fremme Mercedes-Benz-

virksomheten.
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I Mannheim i Tyskland i forbindelse med markeringen av 40 års samarbeid med Mercedes-Benz.

I forgrunnen sees fra venstre styreformann Henrik Helliesen, Bertel Otto Steen, Annæus Schjødt, Tore Steen og Erik Steen.



Fra Daimler-Benz-museet i Stuttgart der representanter for styret og ledelsen i Bertel O. Steen AS «prøvesitter» en spesiell kjøredoning.

Ved spaken til venstre Erik Steen, Annæus Schjødt ringer i klokka, Bertel Otto Steen, Henrik Helliesen og Arne Lindholm.



Samtidig som Bertel O. Steen får generalagenturet

for hele Norge, blir de andre fire Mercedes-Benz-for-

handlerne informert om at deres importørstatus opp-

hører ved utgangen av desember 1971. De blir imid-

lertid alle tilbudt å fortsette som forhandlere av Merce-

des-Benz i sine områder, en løsning som ble

forhandlet frem i samarbeid med Bertel O. Steen. Med

firmaet Frithjof Andersen ble det dessuten inngått

kontrakt om at dette firmaet skulle fungere som

hovedforhandler for det nordligste Norge.

Nyorganiseringen av importen av biler fra Merce-

des-Benz førte ellers med seg vesentlige endringer i

bedriftens forhandlernett, og det ble opprettet nye for-

handlerkontrakter for dette bilmerket med en rekke

forhandlere.

Avtalen om generalagenturet for Norge fra 1972

for samtlige av Daimler-Benz’ produkter var en stor

seier for firmaet Bertel O. Steen, og spesielt for Tore

Steen som hadde stått i spissen for de vanskelige for-

handlingene. Hans lederstil og holdninger og tro på

den fremtidige veksten i eget selskap hadde imponert

Daimler-Benz-ledelsen i Tyskland. De fikk med andre

ord en slik tillit til den daværende ledelsen i selskapet

Bertel O. Steen at de gjorde hele avtalen avhengig av at

Tore Steen skulle ha det fremtidige ansvaret. Merce-

des-Benz-agenturet er blitt en av grunnpilarene i sel-

skapets virksomhet og representerer ca. 50 prosent av

selskapets omsetning.

Avslutningen av brevet fra Daimler-Benz-ledelsen

gir uttrykk for glede over at det nettopp er Bertel O.

Steen-firmaet som nå får denne nye og ansvarsfulle

funksjonen i Norge på vegne av den tyske bilfabrikan-

ten. Det minnes også om at de to partene har hatt

gode forbindelser med hverandre i 42 år.3

Mer enn bilvirksomhet

Bilforhandlerfirmaet Bertel O. Steen AS kom i 1970-

årene inn i en sterk utviklingsperiode, der firmaet

utvidet sin virksomhet til ikke bare å omfatte kjøre-

tøyer av alle slag, men det engasjerte seg også på andre

områder, som f.eks. i salg og markedsføring av sykler

og ski og annet sportsutstyr og salg av brannvernma-

teriell. Avdelingen for marine og industri gikk inn for

en sterkere satsing på formidling og salg av utstyr til

forsvar og industri. Det ble etter hvert store leveranser

av motorer fra Daimler-Benz til Sjøforsvaret, hurtigbå-

ter, ferger og fiskeflåten. Firmaet hadde dessuten et

betydelig engasjement innen shipping. Ved utgangen

av 1979 var selskapet, ifølge årsberetningen for dette

året, eier av varierende andeler i 22 skip. Av disse var

20 levert og to ble levert fra verft i 1980. 

Selskapet synes nå å ta mål av seg til å ha flere ben

å stå på enn selve bilvirksomheten. Det opprinnelige

bilforhandlerfirmaet er i ferd med å utvikle seg i ret-

ning av en større handelsbedrift der nye kundegrup-

per kommer til. Det ble også opprettet en avdeling for

Business Management (BM) som hadde som oppgave
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å foreta analyser, strategisk planlegging m.v., og å

bidra med tiltak for å bedre lønnsomheten i hoved-

bedriften og hos forhandlerne. Løpende analyser var

nødvendig, særlig pga. av sterk økning i kostnadene.

Et viktig skritt i denne prosessen var innføringen

av elektronisk databehandling fra 1. januar 1972. Som

bedrift var Bertel O. Steen meget tidlig ute med å ta 

i bruk EDB, og firmaet foretok i den forbindelse bl.a.

en omfattende omorganisering av funksjonene på

delelagrene. En del innkjøringsproblemer var det nok,

men det var ingen tvil om at elektronisk behandling

av en lang rekke funksjoner både i hovedfirmaet,

verkstedene og hos forhandlerne var et betydelig

fremskritt, også konkurransemessig sett.

En annen viktig begivenhet både for bedriften og

de ansatte var innføringen av lov om bedriftsdemo-

krati, som ble gjort gjeldende for handelsbedrifter fra

1. januar 1975. Dette førte til at de ansatte fikk valgt
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I direksjonrommet hos Daimler-Benz i Stuttgart.

Fra venstre: Annæus Schjødt, Tore Steen, Arnold Wychodil,

Bertel Otto Steen og Henrik Helliesen.



En «sportslig anledning» med glade fjes på Lørenskog høsten 1992. Bertel O. Steen har gitt bort en gullklokke og har

sponset Kjetil André Aamodt med Dynastar ski. Fra venstre: Bjørn Berglund, Tore Steen, Kjetil André Aamodt, Finn

Aamodt, Knut Røsland, Erling Ihle og Terje Paulsboe.



representanter til selskapets styre, men i samråd med

de ansatte søkte man om dispensasjon fra bestem-

melsene om opprettelse av bedriftsforsamling. De

første som ble valgt som styremedlemmer på vegne 

av de ansatte, var Per Lunner (Adm. avd.), Terje

Paulsboe (Business Management) og John Fiskvik

(Peugeot Verksted).

Storslagent 75-årsjubileum

I midten av 1970-årene nærmet Bertel O. Steen seg

tidspunktet for et nytt bedriftsjubileum, nemlig 75 år

siden firmaets grunnleggelse. Allerede høsten 1974

drøftet styret første gang planene for feiringen av

jubileet, som skulle markeres på selve 75-årsdagen 

5. januar 1976 og de etterfølgende dagene. Blant de

tiltak som ble foreslått, var utgivelse av jubileumsbok,

møte med pressen, mottakelse for spesielt innbudte

gjester, fest for de ansatte med ektefeller og en Lon-

don-reise med forhandlerne med ledsagere. 

Dessuten ble det i forbindelse med jubileet over-

rakt en jubileumsgave på kr 100 000 til Opplysnings-

rådet for Biltrafikken. Etter giverens ønske skulle

pengene brukes til studier for å øke trafikksikkerheten

på norske veier. Det ble også laget egne jubileums-

oblater til bruk på utgående korrespondanse, faktu-

raer etc. og til å klebe på bakruten innvendig på alle

nye, solgte biler.

Hele programopplegget tydet på at bedriften aktet

å markere sine 75 år på en allsidig og storslagen måte. 

På grunnlag av all den dokumentasjon som foreligger 

i forbindelse med dette jubileet, gratulasjoner, takke-

brev, omfattende avisomtaler osv., ble resultatet også 

i høyeste grad vellykket. Jubileumsboken «Bil, vei og

meninger», skrevet av redaktør Gunnar Kristiansen,

forelå i desember 1975 og kom ut i 4000 eksemplarer.

Boken ble godt mottatt ifølge de mange takkebrevene,

også kong Olav og kronprins Harald takket for

boken.

Selve jubileumsdagen 5. januar startet med en ori-

entering og middag for pressen på Hotel Continental.

Adm. direktør Tore Steen ga en kavalkade over firma-

ets utvikling og engasjement gjennom 75 år, ledsaget

av lysbilder.

Onsdag 7. januar ble det arrangert en mottakelse

på Hotel Continental for spesielt innbudte gjester.

Hele mottakelsen skjedde i en ramme av et vell av

blomster og gaver, som var stilt opp på bord rundt 

i salen. Dessuten var den ene enden av salen fylt av en

stor billedmontasje, satt i rammer, der bildene mar-

kerte detaljer i firmaets utvikling. Denne montasjen

vakte stor oppmerksomhet.

Listen over de vel 180 gjestene vitnet om stor

bredde i representasjonen fra næringslivet, organisa-

sjonene og myndighetene. Fra Daimler-Benz i Tysk-

land kom direktørene Claus Dieter Selvers, Herbert

Anzinger, Rolf Deutschle, Friedrich Wilhelm Wilcke

og Karl Zimmermann. De fire sistnevnte representerte
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Fra 75-årsjubileet i 1976 på Hotel Continental i Oslo, der direktør Klaus Dieter Selvers (t.v.) overrekker en gave fra 

Daimler-Benz – et bilde av Daimlers første motorsykkel fra 1885.
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Fra mottakelse på Continental i forbindelse med 75-årsjubileet.

Fra venstre Erik Steen og banksjefene i daværende Kreditkassen Eilif Bjerke, Sven Viig og Stein Berg-Jacobsen.



MTU. Peugeot i Frankrike var representert ved Michel

Pichard og Dominique Lejeune.

Den store jubileumsfesten for firmaets ansatte

med ektefeller ble arrangert i Den Norske Opera fre-

dag 9. januar. Der fikk deltakerne oppleve en lukket

forestilling med fremførelsen av balletten «Nøtte-

knekkeren» og med påfølgende fest i Operaens

foajeer med servering og dans. Før forestillingen

holdt Tore Steen en engasjert tale fra scenen, der han

takket og roste bedriftens ansatte for deres innsats

gjennom mange år. Noen av de tilstedeværende

hadde vært i bedriften i over 50 år, mens noen var

kommet til helt nylig. 

Sekretæren i Bedriftsutvalget, J.I. Pettersen, gratu-

lerte med jubileet på vegne av de ansatte, og overrakte

som gave en bronseskulptur, utført av

billedhuggeren Arne Durban.

Det var også mange ting å glede seg

over i forbindelse med jubileet. Bedrif-

ten representerte gode produkter og

hadde et produktspekter som spente

meget vidt, den hadde etter hvert fått

flere ben å stå på. Den avsluttet sitt 

75. driftsår med å passere 500 milli-

oner kroner i omsetning. Men i all

gleden nevnte Tore Steen at man ikke

kan være blind for at bedriften kom

til å oppleve store og små mot-

bakker også i fremtiden. «I slike

stunder er det trygt å vite hva seig
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utholdenhet og nøktern vurderingsevne har hatt å

bety for oss i tidligere tider,» sa Steen.

Som ledd i firmaets feiring av 75-årsdagen ble det 

i tidspunktet 25.–28. mars 1976 arrangert en reise til

London for forhandlere med ektefeller. Inklusive

representanter fra firmaets ledelse var det over 120

deltakere med på London-reisen, der Terje Paulsboe,

Per O. Lie og Knut Paaske fra ledelsen fungerte som

reiseledere.



Vekst og tilbakeslag

Firmaets omsetning fra 1970 til 1977 viste en bratt

stigningskurve, fra 160 millioner kroner i 1970 til

godt over 900 millioner i 1977. Med andre ord en

seksdobling av omsetningen i løpet av perioden. Dette

er bemerkelsesverdig bra, når man tar i betraktning at

det også i denne perioden oppsto flere problemer som

trakk i negativ retning. 

Store omveltninger i verdensøkonomien etter olje-

krisen i 1973 skapte usikkerhet og vanskeligheter for

bilindustrien. Men nedgangen i konjunkturene ute i

1974 nådde ikke i samme grad Norge, og dette førte

bl.a. til en kraftig økning i nybilsalget. På den annen

side innførte myndighetene nye bestemmelser for regist-

rering av varebiler i 1972, noe som medførte at omset-

ningen av varebiler sank med 60 prosent i 1973. Bilsal-

get i Norge i 1976 og 1977 var for øvrig påvirket av den

sterke reallønnsveksten i disse årene (Kleppe-pakkene).

I 1977 ble det registrert i alt 162 455 nye kjøretøyer.

Tilbakeslaget for Bertel O. Steen og bilbransjen

generelt kom i 1978, da firmaet fikk en nedgang i

omsetningen på vel 10 prosent. Årsaken var de spesi-

elle norske kredittrestriksjoner for salg av biler som

Stortinget innførte, og med bl.a. en 75 prosent til-

leggsavgift (Bondevik-avgiften) for biler i de høyeste

prisklasser. Denne avgiften, som ble vedtatt i et hem-

melig stortingsmøte 12. mai 1978, hadde en virkning

som kan sidestilles med et kjøpeforbud for de dyreste

bilene. Totalt økte med andre ord taket på de statlige

bilavgifter dette året fra 113 til 188 prosent! Avgifts-

vedtaket skulle være midlertidig og gjelde for to år,

men midlertidigheten varte i nesten 20 år. Riktignok

ble avgiftene noe redusert i 1981, men først i 1996 ble

det foretatt en omlegning av importavgiften på biler.

Nå gikk man bort fra den tidligere urimelige verdiav-

giften og til å beregne avgiften på grunnlag av motor-

effekt, volum og vekt.

Så å si i hele etterkrigstiden har de politiske myndig-

heters håndtering av bilavgifter, som en salderingspost 

i statsbudsjettene, skapt store problemer for bilbransjen.

En bilimportør eller forhandler kunne ikke legge noen

langsiktige planer for virksomheten, fordi myndighe-

tene ofte over natten endret rammebetingelsene.

Også forhandlingene om Volvo-avtalen som

pågikk i 1978, førte til uro på markedet. Det ble regist-

rert 91 708 kjøretøyer i Norge i 1978, et drastisk fall

sammenlignet med de 162 455 registrerte vogner året

før. Nedgangen var størst for personbiler, der salget

gikk ned fra 145 249 i 1977 til 77 821 i 1978. 

Denne sterke nedgangen fikk stor innvirkning på

hele bransjen. Noen bedrifter ble påført store tap,

andre måtte redusere arbeidsstokken, og noen måtte

innstille sin virksomhet. I denne situasjonen, som så

ofte ellers, hadde myndighetene liten forståelse for

næringens problemer.

Nedgangen i omsetningen på bilsektoren var like-

vel mindre hos Bertel O. Steen enn det gjennomsnitt-

lige for markedet. Firmaets andel av varebilmarkedet

økte fra 1,5 % til 3,4 %, noe som bl.a. hadde sammen-
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heng med introduksjonen av en Mercedes-Benz vare-

vogn som slo godt an. Også salget av busser var bra,

med et betydelig antall leveringer av by- og forstads-

busser. Bertel O. Steen var nå blant de ledende på

dette feltet. Til tross for de forannevnte vanskelige

markedsforhold ble bedriftens økonomiske resultat i

1978 bedre enn ventet, med et overskudd på 8,5 milli-

oner etter årsoppgjørsdisposisjoner og skatt.

Også 1979 var et vanskelig år, selv om det ble en

liten oppgang i forhold til 1978. Men både i 1978 og

1979 ble det iverksatt tiltak for å redusere arbeidsstok-

ken ved naturlig avgang, slik at antall årsverk i 1979

var 395 mot 414 året før. Heller ikke i 1980 ble det

noen særlig positive endringer i virksomheten.

Omsetningen ble omtrent som året før, men en streng

kostnadskontroll bidro til at styret betraktet årsresul-

tatet, 5,4 mill. kroner etter skatt og årsoppgjørsdispo-

sisjoner, som tilfredsstillende.

Bertel O. Steen AS passerer i 1980 for første gang

en omsetning på over  én milliard kroner, en økning

på 25,4 prosent fra året før.

Talbot Norge – et mellomspill

Fra 1981 snur den negative trenden som nå hadde

vart et par års tid. Dermed kom aktivitetsnivået opp

imot nivået fra rekordåret 1977. I denne omsetningen

var ikke datterselskapene medregnet, heller ikke

omsetningen i tidligere Talbot Norge AS, som nå var

overtatt av Bertel O. Steen og hadde fått navnet Talnor

AS, var med. Omsetningen i konsernet i 1981 oversteg

således 1,5 milliarder kroner.

Når det gjelder Talbot Norge AS, er det et mellom-

spill som det er all grunn til å nevne her. Sommeren

1979 hadde den sterkt ekspanderende Peugeot-grup-

pen overtatt Chryslers produksjon av Simca-modeller,

og dette førte til at produktene skiftet navn. Man tok i

bruk det gamle merkenavnet Talbot over hele linjen,

også som navn på fabrikkene og datterselskapene.

Filialen Chrysler Norge AS i Lier ble omdøpt til Talbot

Norge AS. 

Talbot var en bil som også ofte ble brukt i rallykjøring.



Peugeot ønsket en sammensmeltning eller et tet-

tere parforhold Peugeot-Talbot, særlig i Frankrike og 

i de land der fabrikkene sto sterkt med sine filialer. 

I andre land hvor man ikke sto så sterkt, men hvor

Peugeot hadde en solid importør for et av produktene,

som f.eks. i Norge, ønsket man å selge sin virksomhet.

Peugeot presset derfor på for å selge Talbot Norge AS

til Bertel O. Steen AS. Til å begynne med var Bertel O.

Steen reservert til tilbudet, men etter ytterligere press

fra Peugeots side ble det norske Talbot-datterselskapet

overtatt for en nominell pris av én franc!

Den offisielle overtakelsen fant sted i april 1981,

og Tore Steen orienterte alle Talbot-forhandlerne om

den nye situasjonen og mulighetene for fremtiden.

Man antok da at Talbot-fabrikkene skulle fortsette å

produsere biler som før parallelt med Peugeot. Derfor

ville man beholde forhandlernettet, og importselska-

pet måtte forandre sitt navn til Talnor AS. Navnefor-

andringen måtte gjøres fordi Peugeot ikke lenger tillot

bruken av produktnavnet Talbot. Det nye selskapet

ble ledet av Ludvig Sletten, som i tillegg til denne

stillingen var daglig leder for importen av Mercedes-

Benz personbiler.

Den omstrukturering av bilproduksjonen som

Peugeot hadde gjennomført, resulterte imidlertid i at

salg og produksjon av franske Talbot gikk ned, bl.a.

fordi man i Frankrike og i enkelte andre land rasjona-

liserte bort mange forhandlere. Man var heller ikke 

så interessert i å fornye Talbot-fabrikkens modeller. 

I Norge derimot holdt salget seg oppe lenger enn i de

fleste andre land, men etter hvert skrumpet salget inn

også i Norge, og det var et tidsspørsmål hvor lenge

man kunne holde liv i merket. 

Det første rasjonaliseringstiltaket i Norge kom da

delelageret for Talbot i Drammen i 1981 ble overført

til det moderne sentrallageret på Lørenskog. Våren

1984 ble virksomheten i Lier oppgitt, og de av Talnors

gjenværende stab som ønsket å flytte, fikk jobb i Wal-

demar Thranes gate i Oslo. I løpet av 1985 sluknet

virksomheten med Talbot, og de ansatte i Talnor AS

ble overført til andre oppgaver hos Bertel O. Steen AS.

Avviklingen gikk greit, og noen av Talbot-forhand-

lerne i Norge ble senere forhandlere for Peugeot.

Rekorder i 1985 og 1986

Den positive utviklingen som startet i siste halvdel av

1981, fortsatte i et nesten akselererende tempo frem til

begynnelsen av 1987. Omsetningen hos Bertel O.

Steen økte med fra 20 til 40 prosent hvert år, med en

rekordøkning i 1985 på hele 50,9 prosent! Salget av

de japanske Daihatsu-bilene, som firmaet fikk repre-

sentasjonen for i 1980, slo ut for fullt i 1985. Dette

året ble det i Norge registrert totalt 201 609 nye

kjøretøyer, hvorav 159 079 var nye personbiler. Av de

nyregistrerte personbilene kom 97 560 fra Vest-

Europa, mens 54 204 kom fra Japan. Og rekorden fra

1985 ble slått ettertrykkelig i 1986, da det i hele lan-
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det totalt ble registrert 210 464 nye kjøretøyer, hvorav

167 352 var nye personbiler. Av personbilene kom

105 006 fra Europa, mens 58 628 kom fra Japan og

resten fra andre land.

Hos Bertel O. Steen AS var rekordårene 1985 og

1986 enestående, sett i en større sammenheng. I 1985

utgjorde importerte, solgte kjøretøyer fra selskapet

totalt 16 304 enheter. I tillegg kan regnes leveranser

av vel 1000 feltvogner til forsvaret. For 1986 var salget

totalt 16 111 enheter. Disse to årene utmerker seg 

i bedriftens salgsstatistikk, med det høyeste antall

solgte kjøretøyer noensinne for enkelte år. I 1986

nådde f.eks. bedriftens omsetning av personbiler og

lettere varebiler vel 1,7 milliarder kroner.

Men bilkonsernet opplevde en positiv utvikling

innen alle sine avdelinger og datterselskaper. Betyde-

lig vekst var det innen marine og industri, der

eksporten utgjorde 30 prosent. Leveranser av frem-

driftsanlegg til hurtigbåter utgjorde en viktig del av

denne virksomheten. Ellers hadde marine-og indust-

riavdelingen opparbeidet seg en solid posisjon på

markedet for dieselmotorer i alle effektklasser for

hurtiggående båter. Også avdelingen for sport og fri-

tid kunne vise til en pen fremgang, noe som skyldtes

økt omsetning av Dynastar ski, Asics Tiger sportssko

og Peugeot sykler. På shippingsiden eide selskapet 

i 1985 andeler i 26 skip og ett fly og en andel i en

flyttbar bolig- og serviceplattform.

Tallene i perioden fra 1970 til 1986 forteller natur-

ligvis ikke alt, men de viser en rekordvekst med små

avbrekk, og dokumenterer i videste forstand at selska-

pet Bertel O. Steen nå hadde opparbeidet seg en solid

posisjon i den norske bilbransjen. Dessuten var veks-

ten i antall ansatte i den samme perioden moderat sett

i forhold til den formidable økningen i bedriftens

omsetning. Mens omsetningen i disse 17 årene steg

med over 3,1 milliarder kroner, økte medarbeidersta-

ben med bare ca. 280 personer. Det skulle tyde på at

driften på kostnadssiden hele tiden var under streng

styring og kontroll.

Rammes av utro tjener

I overgangen til 1980-årene ble imidlertid selskapet

Bertel O. Steen rammet av en kjedelig sak som også

vakte stor offentlig oppmerksomhet. Rundt årsskiftet

1980/81 ble det avdekket at bedriftens økonomisjef,

124 I dag er Asics et av hovedproduktene
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som hadde vært ansatt i firmaet fra 1970 til utgangen

av oktober 1980, hadde begått underslag. Underslaget

hadde pågått over flere år, og undersøkelser som ble

foretatt utover vinteren 1981, viste at det hadde et

betydelig omfang. Økonomisjefen ble arrestert og til-

talt, og ved Oslo byretts dom av 20. oktober 1982 ble

han dømt til 7 1/2 års fengsel for underslag i 697 til-

felle til et samlet beløp av kr 20 624 736. 

Et underslag på over 20 millioner kroner var et av

de største som noensinne hadde forekommet i norsk

næringsliv. Publisiteten omkring saken var naturlig-

vis ubehagelig for bedriftens ledelse og de ansatte. 

I møte 9. juni 1981 vedtok styret å oppnevne et fritt-

stående granskningsutvalg for å undersøke alle for-

hold i forbindelse med underslaget, og for å klarlegge

hvorledes det hadde vært mulig å gjennomføre

underslaget. Utvalget besto av h.r. advokat Øystein

Eskeland og revisor Johan C.C. Harr fra revisjons-

firmaet Arthur Andersen & Co. Utvalgets rapport

forelå 10. juni 1983. 

Granskningsutvalget hadde en del kritiske

bemerkninger både til styrets, administrasjonens og

revisors håndtering av saken. Styret ble bebreidet for

«mangelfull aktpågivenhet og engasjement». Men det

ble også pekt på at «selskapets betydelige fremgang og

relativt gode økonomiske resultater har nok minsket

styrets foranledning til å gripe inn i det administrative

opplegg». Administrasjonen ble på sin side kritisert

for «mangelfull oppfølging av intern kontroll og ruti-

ner» og manglende instrukser overfor økonomisjefen.

I den forbindelse pekte utvalget på at «fra å være en

middels stor bedrift med relativt enkle forhold og ruti-

ner, er selskapet vokst til en milliardbedrift». Drifts-

inntekter, lønn og totale aktiva var omtrent seksdoblet

fra 1970 til 1980. Om revisors arbeid heter det: «På

flere felter mener Utvalget at revisor burde ha påpekt

at rutiner og intern kontroll ikke holdt mål.»4

I denne sammenheng kan det tilføyes at det ikke

hadde vært noen tradisjon hos Bertel O. Steen å

arbeide under detaljerte regelverk eller stillingsbeskri-

velser. Eldre medarbeidere i firmaet kan alle bekrefte

at det var slik. Den som fikk seg tildelt en funksjon 

i bedriften, måtte på selvstendig grunnlag lære seg 

å forstå hvordan denne funksjonen skulle utføres 

i bedriftens ånd. Naturligvis ble det her gitt råd og vei-

ledning og foretatt justeringer i arbeidsoppgaver, men

for en medarbeider lå det til grunn en slags uuttalt for-

utsetning om å forstå og akseptere bedriftens policy,

som på dette feltet hadde en ikke så liten grad av tan-

ken «frihet under ansvar» i seg.

Til tross for den negative omtalen som knyttet seg

til det store underslaget, og rettssaken som fulgte

etterpå, ble ikke Bertel O. Steen AS som bedrift berørt

av dette i noen særlig negativ grad. Selskapet var inne

i en sterk ekspansjonsperiode, det var kjent for å ha

en dyktig og solid ledelse, og i første halvdel av 1980-

årene la bedriften frem rekordresultater på nesten alle

forretningsområder. Dessuten ble det både i og uten-

for bransjen erkjent at utro tjenere kan ingen bedrift

helgardere seg mot, nesten uansett hvilke kontroll-
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systemer som iverksettes. Utad opptrådte også bedrif-

tens ledelse i denne tiden på en meget ryddig og

ansvarlig måte. Det viste seg også at en del av de

underslåtte midler var i behold i økonomisjefens kon-

kursbo, slik at verdier for flere millioner kroner kunne

tilbakeføres bedriften.

Granskning av selskapet

Underslaget i bedriften ledet imidlertid til et etterspill

som først fikk sin avslutning i en granskningsrapport

som ble fremlagt 22. desember 1993. 

Bertel Otto Steen, som personlig og som represen-

tant for Bemacs representerte 24,7 prosent av aksjene i

Bertel O. Steen AS, fremsatte i januar 1989 gjennom

sin advokat, h.r. advokat Christian Haneborg begjæ-

ring om granskning av selskapet. Denne begjæring ble

behandlet i flere generalforsamlinger, men den fikk

ikke tilslutning av flertallet av aksjonærene, som bl.a.

hevdet at en slik granskning bare ville skade selska-

pets gode renommé.

Mindretallet gikk videre med saken og gjennom

sin advokat ble det i juni 1989 overfor Oslo skifterett

fremsatt krav om granskning i henhold til aksjesel-

skapslovens § 10–13. En kjennelse om å iverksette

ekstraordinær granskning ble avsagt av Eidsivating

lagmannsrett 27. februar 1991, og 30. april 1991 opp-

nevnte Oslo skifterett som granskningsutvalg føl-

gende: statsautorisert revisor Finn Berg Jacobsen og

advokat Gunnar Stake-Larsen.

Grunnlaget for begjæringen om granskning var

systemet for godtgjørelse mellom Bertel O. Steen AS

og Mercedes-Benz for garantiarbeider Bertel O. Steen

hadde utført på Mercedes-Benz biler. Med garantiar-

beider mentes reparasjoner utført på kjøretøy etter

reklamasjon fra kunden i garantitiden. Garantiens

omfang og varighet varierte fra kjøretøy til kjøretøy.

Mindretallet av aksjonærene hadde stilt spørsmål ved

om systemet for avregning av garantiarbeider mellom

Bertel O. Steen og Mercedes-Benz var gjenstand for

betryggende kontroll, og om bokføringen hadde vært 

i samsvar med lov og forskrifter.

Granskningsutvalget fremla, som nevnt, sin sluttrap-

port i desember 1993, og utvalgets konklusjon er for-

mulert i 7 punkter:

• «Granskningsutvalget har ikke grunnlag for å

kritisere styret eller administrerende direktør for

den regnskapsmessige behandlingen av garanti-

kostnader.

• Granskningsutvalget finner ikke at styret eller

administrerende direktør har opptrådt kritikkver-

dig eller at BOS for øvrig har kritikkverdige rutiner

i forhold til regler om engangsavgift på import av

motorvogner.

• Granskningsutvalget har ikke grunnlag for å hevde

at midler er eller kan være unndratt selskapet eller

anvendt på urettmessig eller ukontrollert måte.
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• Granskningsutvalget finner ikke kritikkverdige

forhold ved revisors behandling av saken.

• Granskningsutvalget ser grunn til å kritisere BOS

for at selskapet ikke har kunnet gi fyldestgjørende

forklaringer på grunnlaget for kreditnotaen fra MB

av 16. desember 1988 som gjaldt garantiarbeider

på nyttekjøretøy.

• Granskningsutvalget finner det kritikkverdig at

styret og administrerende direktør ikke har sørget

for å få endringsavtalen med MB formalisert.

• Granskningsutvalget finner ikke at styret og admi-

nistrerende direktør har overtrådt aksjelovens 

§ 8–7, siste ledd.» 

Kritiske år for bransjen

Mot slutten av 1980-årene ble selskapet Bertel O.

Steen derimot stilt overfor nye og vanskelige utford-

ringer. Denne gangen gjaldt det markedsforholdene

som ikke minst i Norge skilte seg noe ut fra markeds-

og konjunkturforholdene ellers i Europa. Mandag 

19. oktober 1987 raste aksjekursene nedover på verdi-

papirbørsene og utløste sterk uro og usikkerhet. En

viktig konsekvens for Norge var en krise i banknæ-

ringen, idet banker og finansinstitusjoner led store tap

på grunn av en generell sviktende betalingsevne. Man

fikk også en sterkere pris- og kostnadsøkning i Norge

enn hos våre store handelspartnere, noe som kom som

en følge av en devaluering av kronen i 1986. For bil-

bransjen ble 1988 et kritisk år med flere konkurser, 

og mange bilfirmaer ble påført betydelige tap.

For Bertel O. Steen AS resulterte disse økonomiske

rystelsene, som naturlig nok også berørte andre næringer

enn bilbransjen, i en nedgang i omsetningen både i 1987,

1988 og 1989. Men til tross for en svikt i omsetningen

kunne selskapet i hvert av disse årene fremlegge et års-

resultat som, forholdene tatt i betraktning, måtte karak-

teriseres som tilfredsstillende. Overskuddet etter skatt og

årsoppgjørsdisposisjoner var i disse årene på henholdsvis

38,2, 16,6 og 14,6 millioner kroner. Det må også tilføyes

at det i denne perioden ble gjort betydelige investeringer

i bygg og anlegg. Bare i 1987 var det samlede beløp for

fullførte og igangsatte arbeider ca. 90 millioner kroner.

Blant annet gjaldt investeringene utvidelse av sentralla-

geret og etablering av Peugeot-verkstedet på Lørenskog. 

I bilbransjen i Norge var det få firmaer som kunne vise 

til slike resultater.

Under årene med stagnasjon i omsetningen ble det

gjennomført tiltak for å begrense ansettelser av nye

medarbeidere. Når medarbeiderstaben økte, skyldtes det

som regel at Bertel O. Steen AS overtok andre virksom-

heter. Men til tross for denne strenge policy når det

gjaldt nyansettelser, tok selskapet i alle disse årene inn

lærlinger, og ofte flere lærlinger enn det var behov for.

Denne holdningen til opplæringen av fagfolk har lang

tradisjon i firmaet, den kan føres tilbake til grunn-

leggerens aktive år, men ble igjen sterkt fremhevet under

Tore Steens lederperiode. Å sikre bransjen dyktige fag-
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folk i fremtiden var en prioritert oppgave som man tok

alvorlig selv i perioder med svikt i bilomsetningen.

Gjeldskrisen kom til å prege begynnelsen av 1990-

årene. Den rammet både privathusholdninger og

næringslivet, med bl.a. fallende eiendomspriser og

høy realrente. En del banker led store tap, og staten

gikk inn med garantier for å redde dem fra konkurser.

Også i skipsfartsnæringen var det kraftige fall i skips-

verdiene. Mot denne dystre bakgrunn var det få lys-

punkter for bilbransjen. De første tre årene på 90-tal-

let økte bilomsetningen svært lite, og hadde en direkte

nedgang på 16,5 prosent i 1991, som var det svakeste

året i bransjen siden 1963.

Men til tross for disse problematiske markedsfor-

holdene klarte konsernet Bertel O. Steen seg langt

bedre enn de fleste konkurrenter innen bransjen. Sel-

skapets driftsresultater var tilfredsstillende. Det ble

kontinuerlig gjennomført tiltak for å holde kostnadene

nede og for å bedre lønnsomheten. Både i hovedbedrif-

ten og i datterselskapene ble bemanningen redusert. 

Lørenskog blir hovedsete

I 1990 tok firmaets ledelse en beslutning om å føre opp

et nytt administrasjonsbygg på Lørenskog, som sto fer-

dig ved årsskiftet 1991/92 . Åsmund Bermingrud, med

senere hjelp av daværende eiendomssjef Roar Ander-

sen, var en sentral person både under planlegging og

oppføring av administrasjonsbygget. Og i 1992 lå såle-

des forholdene til rette for at hele hovedadministrasjo-

nen kunne flytte fra Waldemar Thranes gate i Oslo til

Lørenskog. Samtidig ble det foretatt en omorganisering

av personbilregionen Oslo/Akershus. Slike tiltak bidro

til å redusere bemanningen, slik at det i konsernet ved

årsskiftet 1992/93 var ansatt 962 medarbeidere mot

1029 ett år tidligere. Man reduserte bemanningen stort

sett ved naturlig avgang og førtidspensjoner, men i

1992 ble det også nødvendig å si opp 22 ansatte.

I februar 1991 varslet Tore Steen styret om at han

gjerne ville ha avløsning som adm. direktør. Han fra-

trådte 1. mars 1992 og ble etterfulgt av Erling Ihle

som da var direktør for selskapets marine- og industri-

avdeling. Fra samme tidspunkt ble direktør for øko-

nomi og finans Terje Paulsboe viseadm. direktør.

Med Tore Steens fratreden som adm. direktør i 1992

ble det også satt et slags punktum for en viktig tids-

epoke i bilkonsernet. Dette beskrives godt i årsberet-

ningen for 1992 der hans innsats oppsummeres slik:

«Styret takker Tore Steen for hans store innsats

som leder i 23 år. Under hans ledelse har selskapet

hatt en betydelig vekst med solide overskudd hvert år.

Virksomheten er bygget ut både innen bilbransjen og

på andre områder slik at selskapet i dag har et bredt og

godt grunnlag for videre vekst.

Med sin forsiktige forretningsførsel og sitt fremsyn

har han ledet selskapet frem til å bli et av landets bety-

deligste handelsbedrifter med en god og slagkraftig

organisasjon.»
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Inn i shipping

I midten av 1970-årene var det en økende interesse

hos firmaer og investorer for engasjement i shipping.

Slike investeringer var skatteteknisk interessante etter

innføringen av en spesiell avskrivningsordning ved

kontrahering av skip. Også ledelsen hos Bertel O.

Steen begynte å interessere seg for slike engasjemen-

ter, og man innså tidlig at det var viktig å finne frem til

samarbeidspartnere som var langsiktige i forhold til

firmaet Bertel O. Steen som investor. En av årsakene

til det var ønsket om å ha investeringer uavhengige av

det norske innenlandsmarkedet.

I den første tiden var man med som investor i

skipsandeler hos flere rederigrupper (blant disse 

var Klaveness-gruppen, Wilhelmsen-gruppen, Jan

Erik Dyvi-gruppen og Kosmos). Men det var først da

man gikk inn som investor i Havtor-gruppen at ble

noen størrelse over skipsengasjementene. I denne

gruppen var det man kom i nær kontakt med Inge

Steensland (tidligere også gjennom Heragas) og

Kværner. Med disse som partnere var man med på

oppkjøpet av gassflåten (9 skip) eid av P&O, og

selskapet var partner med 13,6 prosent. Denne grup-

pen kontraherte etter hvert ny tonnasje som ble bygd

ved Govan i Skottland, som var ervervet av Kværner.

Det dreide seg om moderne fullkjølte gasskip på 

57 000 kbm. 

Skipsvirksomheten hadde inntil 1987 vært en del av

driften i Bertel O. Steen AS, men fra dette året ble alle

skipsengasjementene lagt inn i et eget datterselskap

(B.O. Shipping) av morselskapet. B.O. Shipping fusjo-

nerte i 1994 med Havtor og ble aksjonær i selskapet,

og etter en tid ble de fleste interessene i sin helhet

solgt til Bergesen d.y. Siden 1994 er alle skipsengasje-

mentene lagt inn i et nystiftet selskap, B. O. Shipping

AS, som nå eies av Steen-familienes selskaper Raget AS

og Bemacs AS. Shippingvirksomheten er dermed tatt

helt ut av bilkonsernets øvrige virksomhet.

Fortjenesten på investeringene i skipsandeler har

svinget opp og ned. Noen ganger kastet investering-

ene godt av seg, andre ganger gikk man på større tap.

Totalresultatet ble imidlertid positivt. Da Havtor AS 

i desember 1995 fusjonerte med Bergesen d.y. AS, ble

det gjort mot oppgjør i aksjer til aksjonærene i Havtor.

Dette resulterte i et sluttoppgjør som tilførte selskapet

og dets eiere et beløp på ca. 350 mill. kroner.

Ny vekst på 90-tallet

Etter magre år kommer det gjerne noen fetere. Slik var

det også i første halvdel på 1990-tallet. Allerede mot

slutten av 1993 var det en gryende optimisme, og det

var også nødvendig å få større fart i bilomsetningen,

for Norge hadde nå en av de eldste bilparker i Europa.

De lave omsetningstallene de siste fem-seks årene

hadde resultert i at gjennomsnittsalderen for person-

biler var blitt ca. 10 år.
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Torgunn Steen under dåpsseremonien av LPG-tankeren Helice (57 000 kbm.) ved Kværner Govan-verftet.

Bak direktør ved verftet Steinar Drægebø.



I januar 1993 ble det inngått avtale med Kia Motors

Corporation i Korea om import og distribusjon av Kia

biler i Norge. Importen og salgsvirksomheten som

foregår i et nyopprettet datterselskap, Kia Bil Norge AS,

kom først i gang for alvor mot slutten av 1994.

Så løsnet det i 1994, da det i Norge ble registrert

115 291 nye kjøretøyer mot 84 507 året før. Men til

tross for at salgsvolumet for nye personbiler økte med

40 prosent, var ikke dette nok til å redusere gjennom-

snittsalderen på den norske bilbestanden.

Omsetningen for Bertel O. Steen AS økte i 1994 til

over tre milliarder kroner mot 2,2 milliarder i 1993,

og konsernets omsetning økte med nesten én milliard

til 3,4 milliarder kroner. Resultatet før skattekostnad

var 130 millioner kroner, og etter skatt 82,3 millioner

kroner. Tallene er imidlertid ikke sammenlignbare

med tidligere regnskapstall, fordi det i 1991 ble gjort

endringer i resultatavregningen for å tilpasse seg skat-

tereformen. På grunn av det økte aktivitetsnivået steg

også bemanningen igjen i 1994 både i morselskapet

og datterselskapene. Ved årsskiftet 1994/95 hadde

konsernet 998 medarbeidere mot 931 året før.

I årenes løp hadde Bertel O. Steen AS ervervet seg

en ganske stor eiendomsmasse, som ved utgangen av

1994 hadde et gulvareal på til sammen 112 696 kvad-

ratmeter. For å videreutvikle satsingen på eiendoms-

siden ble det fra 1. januar 1994 etablert et heleid dat-

terselskap, B.O. Steen Eiendom AS. 

Et heleid datterselskap, Nordisk Finans AS, fikk 

2. april 1993 innvilget dispensasjon fra «Lov om finan-

sieringsvirksomhet og finansinstitusjoner». Dette sel-

skapet finansierte kjøretøyer samt tilknyttede produkter

som selges av Bertel O. Steen AS, datterselskaper eller

selskaper som morselskapet har forhandleravtale med.

Finansieringsvirksomheten er nå lagt til et nytt selskap,

Bertel O. Steen Finans AS, som ble etablert våren 1999.

Dette selskapet, som tilbyr et bredt spekter av finansie-

ringsprodukter til nærings- og privatkunder, eies på

50/50-basis av Bertel O. Steen og Storebrand Bank.

Høsten 1994 kjøpte Bertel O. Steen AS samtlige

aksjer i Nordisk Bilimport AS.

Årene 1995 og 1996 ble i mange henseender posi-

tive og lovende år for bilbransjen i Norge. Antall nye

kjøretøyer økte med 11,5 prosent fra 1994 til 1995 og

med 26 prosent fra 1995 til 1996, da det totalt ble

registrert 161 822 nye kjøretøyer i Norge. Men denne

økningen ble ansett av bransjen som et normalt nivå,

for det var ennå et godt stykke igjen til rekordåret

1986, da det som tidligere nevnt ble registrert totalt

210 464 nye kjøretøyer.

Bertel O. Steen AS gjorde det igjen bedre enn

gjennomsnittet for bransjen, og økte sine leveranser

av nye kjøretøyer i 1996 med 48 prosent! Denne

volumveksten hadde sin bakgrunn dels i den generelle

markedsvekst, dels i lansering av nye modeller som

slo godt an, og økt salg av Mercedes-Benz-biler på

grunn av endringer i engangsavgiften. Bilkonsernet

kunne som følge av dette høye aktivitetsnivået frem-

legge et driftsresultat som lå hele 78 prosent over

1995-resultatet. Konsernets omsetning i 1996 ble
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En glad og fornøyd gruppe medarbeidere hos Bertel O. Steen i Parkveien i mars 1988.

De ansatte ved salgsavdelingen for nye og brukte biler er fotografert sammen med 

de ansatte fra klargjøringsavdelingen.

1. Finn Søhol jr., 2. Egil Ekra, 3. Stig Rognes, 4. Knut Folland, 5. Jannicke Grandre,

6. Tom Berve, 7. Torhild Nygaard, 8. Nanni Walbeck, 9. Nina Kjoshagen, 10. Louis

Vejling, 11. Øyvind Johannessen, 12. Robert Omholt, 13. Jan Hansen, 14. Hans Petter

Danielsen, 15. Stein Egil Johansen, 16. Åsmund Fanang Ruud, 17. Arne Paakjær,

18. Tom Nilsen, 19. Odd Bråthen.



nesten 5,9 milliarder kroner, med et overskudd etter

skatt på 166,4 millioner kroner. Den økte aktiviteten

resulterte også i en økt bemanning både i morselska-

pet og datterselskapene, slik at konsernet ved

utgangen av 1996 hadde 1103 ansatte.

Tredje generasjon i toppledelsen

I løpet av 1996 ble det etter hvert klart at Bertel O.

Steen AS sto foran en ny og viktig milepæl i selskapets

historie. Det ble da nedlagt et betydelig arbeid i å

utforme en ny organisasjonsstruktur. Dette førte bl.a.

til at all bilforhandlervirksomhet ble samlet i ett

selskap, Bertel O. Steen Bil AS, med virkning fra 

1. januar 1997. 

Men det aller viktigste var likevel at tiden nå syn-

tes moden for inntreden av tredje generasjon i topp-

ledelsen av det snart hundreårige bilfirmaet. Erling

Ihle fratrådte som adm. direktør 1. mai 1997, og fra

samme tidspunkt overtok Bertel O. Steens sønnesønn,

Marius Steen, som konsernsjef. Tore Steen som hadde

vært styreformann fra 1994 til 1997, takket også for

seg. 

I mange henseender sto man nå foran et genera-

sjonsskifte i bedriften, med nye mennesker i flere av

nøkkelstillingene i selskapet.

Noter:

1) Alle disse forutsetningene er inntatt i Daimler-Benz’ brev til Bertel O. Steen AS

av 15. mai 1970. «Wir möchten in diesem Zusammenhang auf den Neubau des

zentralen Ersatzteillagers und auf die Trennung der Peugeot-Firma von derjeni-

gen für unsere Produkte verweisen. Bei den bisherigen Gesprächen haben wir

zum Ausdruck gebracht, und wir möchten es hiermit nochmals bestätigen, dass

wir den Mitvertrieb von Peugeot aus der augenblicklichen Notwendigkeit heraus

gestatten, dass aber bei Änderung der Konkurrenzverhältnisse zwischen Peu-

geot und unseren Personwagen über dieses Problem ernaut gesprochen wer-

den muss.» 

Videre heter det i samme brev: «Wir gehen bei unseren Überlegungen im übri-

gen davon aus, dass Herr Tore Steen in seiner Eigenschaft als administrierender

Direktor der Bertel O. Steen AS die gleiche Funktion bei der in Zukunft das Mer-

cedes-Benz Geschäft betreibenden Gesellschaft innehat.»
2) «Wir möchten Ihnen mit Wirkung vom 1.1. 1972 die Generalvertretung für

unser Produktionsprogramm für Gesamt-Norwegen übertragen werden.»
3) «Wir dürfen bei dieser Gelegenheit unsere Freude darüber aussprechen, dass

gerade Ihrem Unternehmen, mit dem wir seit nunmehr 42 Jahren verbunden

sind, diese neue verantwortungsvolle Funktion übertragen werden kann und wir

sind sicher, dass die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam mit Ihnen erfolg-

reich bewältigt werden können.» 
4) Alle sitater i forbindelse med underslagssaken er hentet fra granskningsutval-

gets rapport.
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I ungdommen var Tore Steen mange ganger sterkt i

tvil om han skulle gå inn i farens firma, slik som hans

to eldre brødre hadde gjort. Som nevnt tidligere var

faren, Bertel O. Steen, ikke villig til å gi fra seg hoved-

ansvaret til noen av sønnene så lenge han selv levde,

og det var meget uklare ansvarsforhold innen bedrif-

ten. Tore Steen var selv mest innstilt på å gjøre sin

egen karriere utenfor familieforretningen. Hvor viktig

for bedriften var så det valg han gjorde i 1953, da han

27 år gammel ble avdelingssjef i firmaet?

Tore Steen ble født 6. april 1926 som den yngste

av Bodil og Bertel O. Steens fem barn. Han gikk på

Frogner skole, der han ved siden av skolearbeidet var

en aktiv idrettsgutt. Under det årlige idrettsstevne

for Oslo-skolene i 1938 vant han som 12-åring 60-

meteren. Realartium tok han i 1944, og arbeidet som

læregutt på bilverkstedet i Parkveien fra midten av

juni 1944 og til 9. desember samme året. Alt i gym-

nasiedagene fulgte han våkent med i motstandsarbei-

det, og ble medlem av Milorg våren 1944. Selv bidro

18-åringen med å distribuere illegale aviser. Dette

kom okkupasjonsmakten for øre, og 9. desember

1944 ble han arrestert av Stapo og fengslet som

politisk fange på Bredtveit. Etter en stund ble han

overført til Berg arbeidsleir i Vestfold, og slapp ut

derfra i mai 1945.

Høsten 1945 begynte han på studentfagkurset på

Otto Treiders Handelsskole. Etter avsluttet eksamen 

i 1946 gikk han straks inn i bilverkstedpraksis hos

faren i påvente av innkalling til militærtjenesten. Den

> > > > > > > > > > > > > >
16. En moderne bedriftsleder



Torgunn og Tore Steen foretar i 1953 en demonstrasjon av hvor mye bagasje som kan lastes i en Peugeot 203 stasjonsvogn.



avtjente han fra mars 1947 til februar 1948 ved

Hærens Sambandsskole på Jørstadmoen. Hans mili-

tære foresatte fant fort ut hvilken arbeidskapasitet den

nye rekrutten hadde, for alt fra 1. mai 1947 ble han

instruktør i motorlære ved kjøreskolen på Jørstad-

moen, og fra 1. oktober samme året ble han brukt som

instruktør i bilteori og yrkeslære ved yrkesskolen

samme sted.

Etter avsluttet militærtjeneste arbeidet han vel ett

år på bildellageret i Parkveien før han reiste til USA

for å studere. Studietiden hos Willys Overland i

Toledo og ved universitetet i Iowa minnes han med

glede, han arbeidet hardt og oppnådde gode eksa-

mensresultater, men fikk også litt tid til utenomakade-

miske aktiviteter. Da han var ferdig med studiene, til-

bød professoren ham en stilling som stipendiat ved

universitet. Senere ble han også tilbudt en stilling som

assisterende reklamesjef ved Willys Overland Export

Corporation i Toledo, hvor han hadde hatt en trainee-

jobb før han begynte ved universitetet i Iowa.

Kontakten hjemover

Men Tore Steen har nok ikke glemt farens bilforretning

hjemme i Norge. Han sender stadig brev og rapporter

hjem og orienterer faren og hans høyre hånd, Otto

Borch-Nielsen, om nyheter på bilfronten i USA. 

I juli 1949 forteller han i et brev om de nye amerikans-

ke bilmerkene og at «General Motors produkter er ...

uten sammenligning Amerikas mest populære biler».

Derimot mener han at Chrysler Corp. har gjort årets

store bommert, «idet alle deres nye modeller er full-

stendig mislykket hva utseende angår».

I sine svarbrev er faren både stolt og tilfreds med

sønnens rapporter som sendes hjem, men det skinner

også gjennom at det er problemer med overføring av

valuta til ham. Han ber om at han sender hjem en for-

retningsmessig rapport om de forskjellige firmaer, så

kunne det «kanskje være en assistance om der skulde

søkes om å få overført dig noe valuta». Faren skriver

også at hvis sønnen kjøper en brukt bil, må han være

forberedt på å avhende den igjen der borte, «hvis du

ikke kan påvise at du har tjent såvidt meget at du har

kunnet anskaffe den». Selv da kan det være vanskelig

å få den innført til Norge, for Norges Bank «følger alle

$ med våkent øie».

Valutaoverføring fra Norge til USA var vanskelig 

i disse årene, og Tore Steen finansierte derfor en god

del av sin utdannelse der borte ved eget arbeid.

Da Tore Steen kom hjem fra USA som utdannet

siviløkonom i 1952, ønsket han ikke å gå inn i farens

bilforretning. Han tok først jobb som konsulent i sam-

arbeid med firmaet Asbjørn Habberstad og ble deretter

kontorsjef i Torsted & Co., som arbeidet i bildeler- og

rekvisitabransjen. Men i 1953 var faren interessert i at

yngstesønnen også skulle tre inn i firmaet. Fra dette

året av startet Tore Steens over 40-årige karriere i

familiefirmaet Bertel O. Steen.
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Kong Olav besøker bilutstillingen på Sjølyst i 1964. Fra venstre: Erik Steen, A. Ducrot, Peugeot, kong Olav,

Harald A. Møller, utstillingskomiteens formann Tore Steen, Nils Wiersholm og Helmick Øen.



Til bransjens disposisjon

Da Tore Steen omsider bestemte seg for å bruke hele

sin tid på bilbransjen og utviklingen av familiefirmaet

Bertel O. Steen, kan han neppe ha gjort det med noen

særlig ulyst eller motvilje. Snarere tvert imot. Han var

bare så vidt kommet i gang i sin nye stilling i firmaet

før han ble valgt inn som styremedlem i Bilverkste-

denes Studiekontor, et verv som han beholdt i 17 år!

Styremedlem i Oslo og Omegn Bilbransjeforening blir

han bare to år senere, i 1955. Fra nå av trekker hele

bransjen i hans aktive skuldre, og i årene som følger

må han ta sin tørn i de viktigste tillitsverv i bilbran-

sjen og næringslivet for øvrig. Også på arbeidsgiver-

siden er han ønsket, og fra 1961 til 1966 er han for-

mann i Arbeidsgiverseksjonen i Norges Bilbransjefor-

bund og medlem av Centralstyret i Norsk

Arbeidsgiverforening i de samme årene.

I mange henseender blir Tore Steens løpebane og

engasjement i de første årene lik den som hans far sto

for. Han ble med i en rekke aktiviteter som utfolder

seg i bilbransjen. Fra 1962 til 1970 sitter han i hoved-

styret i KNA, er visepresident fra 1964 til 1966 og så

blir han, nær sagt som en selvfølge, valgt til president 

i KNA i 1967, da klubben feirer sitt 60-årsjubileum. 

I en rekke avisintervjuer i forbindelse med jubileet

slår han kraftig til lyd for ikke bare egne organisa-

sjonssaker, men for veienes betydning i Norge. «Jeg

ser veiene som en produktiv faktor, og den har en

avgjørende betydning for nasjonaløkonomien.»1

Slike og lignende uttalelser blir det mange av fra Tore

Steens munn i årene fremover. Han er et yndet inter-

vjuobjekt for pressefolk. En samtale med Tore Steen

gir som regel store artikler og oppslag som forteller

om langt mer enn hva motorkjøretøyene og bilismen

betyr for Norge. Han evner hele tiden å sette bilen inn

i et videre samfunnsmessig perspektiv, synspunkter

som er myntet like mye på myndigheter og politikere

som på vanlige bilbrukere.

Bilutstillingen på Sjølyst

En av Tore Steens store arbeidsoppgaver i 1960-årene

var som formann i utstillingskomiteen for den interna-

sjonale bilutstillingen i 1964. Dette var den første bil-

utstillingen i Norge etter at personbilsalget var frigitt 

i 1960, og den var derfor omfattet med den aller største

interesse. Utstillingen ble arrangert i Norges Varemes-

ses nye utstillingsbygning på Sjølyst i dagene 3.–12.

april.

Utstillingen ble en kjempesuksess, folk sto i kø for

å slippe inn i messehallene, og bare den første helgen

ble utstillingen besøkt av 60 000 mennesker. Davæ-

rende samferdselsminister Trygve Bratteli foretok den

offisielle åpningen, med kronprins Harald som gjest.

Også kong Olav besøkte utstillingen 8. april.

Utstillingskomiteens formann Tore Steen var nøye

med å understreke at en bilutstilling har en videre
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samfunnsmessig oppgave. I et stort intervju med Elsa

Askeland i VG, med tegning av Pedro, dempet Tore

Steen inntrykket av at bilutstillinger bare ble holdt for

å selge biler. Han trodde ikke at bilutstillingen ville

øke salget. «Den er ment som en service for det store

publikum.» For ham var det viktig at folk kunne få

studere utviklingen innen bransjen, se alle de nye tek-

niske finesser, osv.

Foruten årets nye bilmodeller fikk publikum i

1964 også se de siste nyheter av campingvogner. Det

var stigende interesse for slike vogner etter hvert som

den innenlandske turisttrafikken tok seg opp. Videre

var det en egen avdeling for bransjefolk med bilverk-

sted- og bilgummiservice. På firmaet Bertel O. Steens

stand var det Peugeot personbiler av modellene 403

og 404 som den gang vakte størst interesse.

Etter bilutstillingen i 1964 gikk det nesten 30 år

før en ny utstilling ble arrangert, noe som kan tyde på

at interessen for bilutstillinger hos importører og for-

handlere var i ferd med å dabbe av. Det viste seg at del-

takelse på bilutstillinger kostet mer enn hva det kastet

av seg for utstillerne.

Sterk talsmann for bilbransjen

Tore Steen var i 1964 medlem av styret i Automobil-

importørenes Landsforening som var arrangør av

bilutstillingen. Senere ble han i to perioder formann 

i denne foreningen, 1969–72 og 1975–77. I disse

fremskutte tillitsvervene var han en særdeles engasjert

og aktiv talsmann for sin bransje. Han sa nesten aldri

nei til å holde foredrag på viktige bransjemøter, og

hans taler var alltid imøtesett med stor interesse. Vik-

tige synspunkter som gikk igjen i hans foredrag, var at

bilen er blitt allemannseie, og folkets levestandard, og

ikke minst livsstandard, er avhengig av den. 

Et annet hovedtema i hans foredrag og avisinter-

vjuer var avgifter, sikkerhet og miljø. Tore Steen

understreket med styrke at det progressive avgiftssy-

stemet for personbiler var i utakt med den biltekniske

utviklingen, avgiftssystemet diskriminerte det tekno-

logiske fremskritt og rammet nettopp de fremskritt

som ofte var en følge av krav fra myndigheter og bil-

brukere. Og i en tale på Automobilimportørenes gene-

ralforsamling 11. mai 1971 la han bl.a. vekt på føl-

gende: «Bilen har en sentral og viktig oppgave i det

norske samfunnet. En oppgave som ikke blir mindre 

i årene som kommer, og som bl.a. er av stor betydning

for at vi skal kunne opprettholde en spredt bosetning,

slik vi ønsker det her i landet.» 

Tore Steen benyttet således enhver anledning til å

plassere bilbruken inn i en større samfunnsmessig

sammenheng. Hans fremragende egenskaper som

informasjonskilde og som premissleverandør for bran-

sjen og hans brede samfunnsengasjement førte ham

naturligvis inn i ledelsen for Opplysningsrådet for Vei-

trafikken, en viktig organisasjon som ble etablert

allerede i 1948, og den gang het Opplysningsrådet for
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Biltrafikken. I Opplysningsrådet gjorde han en stor

innsats i 25 år, fra han kom inn i styret i 1970, ble

viseformann i 1976, formann i 1982 og ordfører fra

1984 til 1994.

Som leder av bilkonsernet var Tore Steen en etter-

traktet person i mange forskjellige tillitsverv. Blant

annet var han i 14 år (1964–78) viseformann og for-

Mange ville gratulere Tore Steen på hans 50-årsdag i 1976.

Fra venstre: major Sigurd Brevig, Erling M. Rød, jubilanten,

Birger Gjestvang, Oscar M. Bade og halvt skjult Kristian Beck

Fergestad.



mann i Riksyrkesutvalget for bil- og karosseriarbei-

dere, i mange år var han med i det rådgivende utvalg

ved Bilavdelingen i Statens Teknologiske Institutt, 

i Norsk Teknisk Museum var han styremedlem i over

20 år (1976–1997), og i likhet med sin far var han i en

årrekke medlem av Oslo Handelsstands Forenings 

50-mannsutvalg.

Norsk-tysk handelssamarbeid

Et annet område hvor Tore Steen har satt tydelige spor

etter seg, gjelder det norsk-tyske handelssamarbeid.

Han var i mars 1983 aktivt med på å etablere Norsk-

Tysk Forening for Handel og Industri og ble forening-

ens første president. Og da etterfølgeren Norsk-Tysk

Handelskammer ble opprettet 4. juni 1986, fortsatte

han som president i handelskammeret frem til 1988. 

I egenskap av formann 

i Norsk-Tysk Forening for

Handel og Industri sørget

Tore Steen for at forbunds-

kansler Helmut Kohl i 1985

under sitt offisielle besøk 

i Norge fikk besøke repre-

sentanter for norsk

næringsliv. Her et glimt fra

en sammenkomst i regje-

ringens representasjons-

bolig i Parkveien, der 

Tore Steen tar imot

forbundskansleren.

T.v. dr. Baltzer, som da 

var Vest-Tysklands

ambassadør i Norge.



Hans innsats i handelskammeret i denne tiden ble

av stor betydning for de norsk- tyske handelsforbin-

delser. Tyskland er Norges største handelspartner, og

Tore Steen sørget for å trekke med seg de fremste

lederne for store bedrifter i Norge inn i handelskam-

merets virksomhet. Dermed oppdaget også tyskerne at

de fikk en langt bredere kontakt med norsk industri

enn de tidligere hadde hatt. For sin innsats for å

fremme det norsk-tyske handels- og industrisamar-

beid ble Tore Steen senere hedret som kommandør av

den tyske fortjenstorden, Das Grosse Verdienstkreuz

der Bundesrepublik Deutschland. Han er også utnevnt

til ærespresident av Norsk-Tysk Handelskammer. 

Tore Steens mangeårige innsats i bilbransjen har

for øvrig resultert i mange hedersbevisninger. Han er

æresmedlem av Bilimportørenes Landsforening, er til-

delt Norges Bilbransjeforbunds hederstegn i gull,

KNAs fortjenstmedalje i gull, Oslo og Omegn Bil-

bransjeforbunds hederstegn – og ikke minst Krigsdel-

tagermedaljen for sin motstandskamp under okkupa-

sjonstiden.

En tålmodig og rastløs leder

Hvis man skulle karakterisere Tore Steen som person

og bedriftsleder, ville man hos ham utvilsomt finne

mange egenskaper som hans far og grunnlegger av fir-

maet Bertel O. Steen verdsatte. Hans evne til å stå på

for de saker han tror på, være tålmodig og utholdende,

kombinert med en rastløs utålmodighet når saker ikke

finner sin løsning fort nok, er sider ved hans leder-

egenskaper som mange har satt stor pris på. Han er en

sterk person med visjoner, og han har til fulle doku-

mentert at han er en ener i norsk bilbransje. Dessuten

har nøysomhet vært en ledetråd i alt hans virke både

som bedriftsleder og privatperson, for øvrig en lede-

tråd som har gått i arv fra grunnleggerens tid.

Medarbeidere i bedriften som kjenner ham godt,

kan fortelle om hans enestående evne til å sette seg

inn i nye situasjoner. Tore Steens motto har vært å ta

menneskene på alvor og la dem få slippe til. Han

ansatte ikke bare folk som var lik ham selv, han satte

tvert imot sammen en ledergruppe som kom fra for-

skjellige miljøer, personer som hadde gått gradene 

i firmaet, og personer som hadde utdannelse fra høy-

skole eller universitet.

En av hans visjoner har vært å ta vare på faget.

Ingen bedrift har ansatt så mange læregutter som fir-

maet Bertel O. Steen. Et overslag for noen år siden

viste at det måtte være minst 1000. Firmaet var så

bevisst på denne fremgangsmåten at man tok inn lær-

linger også i nedgangsperioder. Tore Steen kjente alle

sine gamle læregutter, han gikk ofte rundt og hilste på

dem, han var en sjef som brydde seg. For mange av

firmaets ansatte ved hundreårsskiftet er det Tore Steen

som er firmaet Bertel O. Steen.

Tore Steens meget gode relasjoner til bilfabrikkene

i Tyskland og Frankrike og senere Japan har også vært
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Tore Steen feirer sin 

50-årsdag i 1976 sammen

med medarbeidere i leder-

gruppen. Fra venstre:

Helge Woldbeck, Hugo

Hartting, Bjørn Berglund,

Ludvig Sletten, Knut

Furulund, Thor Arne

Gabrielsen, Kristoffer

Andersen, Jan-Erik

Johansen, Tore Steen,

Stein Kollandsrud, Finn

Thoresen, Thor Berg,

Per O. Lie, Åsmund

Bermingrud, Terje Paulsboe

og Finn Borge Larsen.

av stor betydning. Han sørget for en slags brobygging

mellom produsentene og firmaet i Norge. Det er

neppe noen tvil om at tyskerne stilte seg meget posi-

tive til det lederteam som han hadde bygd opp

omkring seg i 1972, da spørsmålet om generalagentu-

ret for Daimler-Benz skulle avgjøres.

På samme måte som han var en fremragende tals-

mann for bilbransjen generelt, var han også en god PR-

mann for egen bedrift. Han hadde et godt forhold til

pressen og de journalister som spesielt skrev om bil-

bransjen. Han hadde lært seg selv å skrive gode presse-

meldinger, korte setninger og maksimum ett A4 ark,

og det han skrev kom inn i avisene. Det hendte sågar at

enkelte aviser ga hans egne meldinger store oppslag. 

Pressesamlingene var spesielt populære i presse-

kretser, både på grunn av sine hyggelige sosiale sider

og for det faglige innhold som Tore Steen alltid sørget

for å gi dem. Han pleide alltid å avslutte sammenkoms-

tene med å si. «For øvrig mener jeg at piggdekk må

forbys». Det tok imidlertid ca. 20 år fra han første

gang brukte dette utsagnet til myndighetene innførte

forbud mot piggdekk.

I introduksjonsprogrammer ellers la han vekt på

hva som var Bertel O. Steens visjoner. De tjenestene vi

leverer, har samfunnet behov for. Hvis ikke kundene,

samfunnet, har behov for oss, har vi ingen eksistens-

berettigelse. Et enkelt og viktig budskap.

Slagordet «Vi er til for kunden» ble i det hele tatt

en viktig ledetråd i bedriften. Det var kjernen i en

lederutviklingsprosess som Tore Steen startet, en pro-



I anledning av sin 60-årsdag i 1986 samlet Tore Steen bilkonser-

nets ledelse til et arrangement på Mølla restaurant i Sagveien.

Her er fra venstre: Terje Paulsboe, Økonomi; Kristian Knudsen,

MB Vare Last Buss; Bjørn Berglund, Adm./hovedkontor; Hugo

Hartting, BOS Holding (datterselskapene); Kay Herva, MB Buss

Lørenskog; Thor Berg, Adm./hovedkontor; Jan Pettersen,

Peugeot Import; Thorgeir Stensli, Unimog/MB Truck; Åsmund

Bermingrud, Eiendom/Deler Import; Einar Jensen,

Brannvernmateriell, Hans Øivind Eng, Talbot Norge; Tom

Haarstad, Nordisk Import/Daihatsu; Roy Brendengen,

Personal/hovedkontor; Erling Ihle, Marineavd.; Ludvig Sletten,

MB Import; Tore Steen, adm. direktør; Erik Steen, dir. økonomi;

Per O. Lie, Peugeot Import/Teknisk; Hilde Stoklasa, sekretær for
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sess som begynte med de øverste lederne i selskapet,

og som ble ført videre til mellomledere og ned og ut

gjennom hele bedriftens medarbeiderstab, og også ført

ut i samtlige datterselskaper. Slagordet «Vi er til for

kunden» ble gjennom denne utviklingsprosessen til et

solid begrep i bedriftsmiljøet.

Tore Steen utviklet seg til en dynamisk og

moderne bedriftsleder. Under hans ledertid utviklet

også selskapet seg til et moderne bilkonsern. Det sto

respekt av lederens arbeid, og denne respekten smittet

over på de andre ledere i bedriften. Han sto for noe

som de andre så opp til. Det var god stabilitet i organi-

sasjonen, fra topp til bunn, i hans lederperiode. Få

sluttet i firmaet, og de som sluttet, fikk gode jobber

andre steder, for det var en god referanse å ha vært

ansatt hos Bertel O. Steen.

Styrket den gode lagånd

Tore Steen tok ellers noen praktiske grep som bidro

sterkt til å styrke den gode lagånden i bedriften. Han

inviterte jevnlig personer fra ledergruppen til samling

hjemme hos seg i Madseruds allé . Dette var arrange-

menter som samtlige i firmaets ledergruppe satte stor

pris på, og ikke minst bidro hustruen, Torgunn Steen,

til å gjøre disse sammenkomstene ekstra hyggelige.

Hun var selv engasjert i firmaets utvikling, og sterkt

opptatt av alt som kunne fremme et godt bedriftsmiljø.

Tore Steen; Knut Paaske, Adm./hovedkontor; Knut

Røsland, Sportsavdeling; Helge Woldbeck,

Peugeot/Kolsås; Kristoffer Andersen, Peugeot Stabekk;

John Fiskvik, BOS Holding (datterselskapene); Knut

Trefelt, Deler Import; Jan Jørgensen, City Bil AS, Ensjø;

Gunnar Vesterby, MB Import/Teknisk; Jan-Erik Johansen,

IT-avdeling; Arne Lindholm, styreformann.



Også representantene for firmaets bilprodusenter 

i Frankrike, Tyskland og Japan, som fra tid til annen

gjestet Norge, satte ekstra pris på middagene hjemme

hos Torgunn og Tore Steen. Visjonen om at firmaet

burde engasjere seg i samfunnsspørsmål, en linje som

Tore Steen sto for, smittet også over på andre ansatte 

i bedriften. Han var utrettelig i sitt arbeid for å øke for-

ståelsen for at bilvirksomheten var en nødvendig del av

samfunnsbildet – særlig på samferdselssektoren.
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En bukett kvinnelige medarbeidere overasket Tore Steen for å

ferie hans 70-årsdag. Her sittende i 1. rekke fra venstre: Sidsel

Gustavsen, Torill Trangsrud, Wenche Kaupang, Mai-Lis Schøyen,

Heidi Follestad, Unni Natvig og Margrete Sletmoen. Stående 

i 2. rekke fra venstre: Else Stiansen og Randi Barlie.

I 3. rekke fra venstre: Christin Unhjem, Kari Melbye, Aud Bergen,

Bente Wensaas, Torill Falch Norstrand, Wenche Lundbye,

Tore Steen, Brit Riis, Rigmor Henriksen og Ann-Karin Aaserud.
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Lojalitet over avdelingsgrenser i firmaet ble også

fremhevet, han så gjerne at en avdeling som hadde

problemer, kunne få hjelp fra andre avdelinger. Tore

Steen introduserte betydningen av begrepet samhand-

ling i sin bedrift lenge før Nils Arne Eggen gjorde det 

i fotballspråket.

Fra en sammenkomst for ledergruppen i Madserud allé. Rundt

styreformann Arnljot Hustad (nr.3 fra høyre) står Erling Ihle

(ryggen til), Trond Kværn, Torgeir Stensli (som i 2002 ble ny

direktør for Mercedes-Benz Norge), Bjørn Berglund, Ludvig

Sletten og Åsmund Bermingrud.
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Det gode samarbeidet

mellom Tore og Erik Steen

(t.h.) har vært av stor

betydning for bedriftens

utvikling.

Erik Steen – viktig for samarbeidet

For Tore Steen var det viktig å beholde en god lagånd 

i firmaets ledergruppe. Det gode samarbeidsforhold

som han hadde til sin eldre bror Erik Steen, bidro

sterkt til å styrke denne drivkraften i ledergruppen.

Erik har vært en sentral person i familiefirmaet i over

50 år. Han begynte som bokholder i farens firma i

1947, og ved siden av dette arbeidet var han en tid

også en av firmaets dyktigste bilselgere. Sammen med

broren Bertel Otto var det Erik som de første årene

etter krigen førte forhandlinger med Peugeot-ledelsen

i Frankrike. Det var ingen lett sak å gjenoppbygge bil-

salget i de første etterkrigsårene, med valutarestriksjo-

ner, bilrasjonering etc.

Erik Steen fikk senere hovedansvaret for firmaets

økonomiseksjon. Han var den som sørget for at fir-

maet gikk over fra håndskrevet til maskinell bok-

føring. Hans vennlighet og omsorgsfulle lederegen-

skaper bidro også sterkt til å skape et godt miljø i

bedriften, spesielt i økonomiseksjonen. For de ansatte

var Erik Steen den personen man gjerne gikk til når

det oppsto problemer. Han viste omtanke og interesse

for den enkeltes ve og vel. Slik sett var han en miljø-

skaper som hadde betydning for hele firmaet.

Selv om samarbeidet mellom de to brødrene i

ledelsen av firmaet gjennomgående var utmerket, var

det ikke ensbetydende med at de to var enige i ett og

alt som ble gjennomført. De kunne nok ha forskjellige

oppfatninger om hvordan en sak burde løses, og Erik
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Bedriftsidretten har i en årrekke bidratt til å skape et godt miljø i firmaet. Her et smilende håndballag etter seieren i 3. div., avd. A, i 1973.

Bak fra venstre: Brit Riis, Wenche Nissen, Aud Bergen, Torhild Nygaard, Solveig Søsveen og Tove Mosfjeld.

Foran fra venstre: Elin Mathiassen, Rigmor Henriksen, Sidsel Gustavsen, Else Jensen og Anne Randi Aanerud.
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Bertel O. Steens lag fra Manufactures Hanover-løpet i juni 1988. Foran fra venstre: Else Stiansen, Rigmor Henriksen, Mette Fagerhaug

og Hilde Stoklasa. 2. rekke: Torill Middelbo, Finn Korsrud, Line Furuseth, Jorunn Hagen og Odd Andersen. 3. rekke: Roy Dalen, Egil

Eide, Stein Grønnerøe, Lars Berg, Vidar Larsen, Åge Hansen og Bård Trøhaugen.
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Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) har en viktig funksjon i Bertel O. Steen-konsernet. De sørger bl.a. for å innføre rutiner som tar vare på sik-

kerheten hos de ansatte, og trår støttende til når det oppstår problemer som krever en løsning. Alle forhandlere med mer enn 50 ansatte

har et arbeidsmiljøutvalg, og ofte brukes betegnelsen trivselsutvalg, for til syvende og sist er det trivsel på arbeidsplassen det dreier seg

om. Her et bilde fra et møte i AMU-utvalget i Tønsberg. Med ryggen til sitter daglig leder Tore Skodvin, og rundt bordet fra høyre Grethe

Helgesen, Trond Grelland, Lars T. Sørensen, Tom Ravndal, Gry Dolonen, Yngvar Lona og Ulf Løvås. Gry Dolonen er HMS-rådgiver ved

personalavdelingen hos Bertel O. Steen AS, og Yngvar Lona er fra Bedriftshelsetjenesten AS.
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la ikke skjul på sin mening, men han var også innfor-

stått med at Tore, som den øverste daglige leder, tok

den avgjørelse som han mente var riktig. Slike diver-

genser ødela aldri det generelt gode samarbeid mellom

brødrene. 

Tore og Erik Steen var også ivrige deltakere i bil-

løp. Først som konkurrenter, men da vant de ikke. Så

begynte de å kjøre sammen, med Tore som sjåfør og

Erik som kartleser, og da gikk de til topps i mange

konkurranser.

Ved siden av å ha viet sin arbeidskraft og sine inter-

esser for firmaet i et halvt hundre år, har Erik Steen hatt

minst to store hobbyer, nemlig hunder og hester. Få

har så godt kjennskap til hunder og hundedressur som

Erik Steen. I yngre år var han ivrig med som spannfører

i trekkhundklubben, og han ble ofte brukt som dom-

mer ved hundeutstillinger. I de siste 40 årene har hester

og hesteoppdrett opptatt stadig mer av hans fritid. Han

er i dag honorært medlem i Norsk Jockeyklubb.

Også fotball har interessert Erik Steen. Han har

fulgt nøye med og støttet utviklingen i Oslo-laget Lyn,

der han i dag er honorært medlem. Dessuten har han

vært en fremragende støttespiller for bedriftsidretten

hos Bertel O. Steen, og ikke minst har damehånd-

ballen nytt godt av hans generøse holdning. På nesten

alle kamper har han vært en ivrig tilskuer, og dessuten

har han sørget for å sette en ekstra spiss på det sosiale

samværet etter kampene.

Noter:

1) Aftenposten 13. juni 1967. (Bedriftens arkiv)



Del III:  
Enkeltmennesket i fokus

> > > > > > > > > > > > > >



De medarbeidere som begynte hos Bertel O. Steen i

gründerperioden, ble som regel værende i firmaet til

de nådde pensjonsalderen, og mange fortsatte enda

lenger. Stabilitet og kontinuitet blant de ansatte var et

kjennemerke, og dette har i stor utstrekning også pre-

get firmaet de siste 50 årene. Da Tore Steen overtok

som daglig leder i 1969, sørget han for kontinuitet i

bedriftens ledergruppe, samtidig som han ansatte nye

personer som senere gjorde en karriere i bedriften.

Bedriftens personalpolicy lå imidlertid fast. Den bygde

på de tidligere holdninger som fremmet stolthet, loja-

litet og kontinuitet hos de ansatte. De fleste medarbei-

dere som ble ansatt i perioden fra 1950 til begyn-

nelsen av 1970-årene, nådde bedriftens pensjonsalder

i 1990-årene.

17. Lang ansiennitet og stabilitet

25-årsklubben er et kjent begrep hos Bertel O.

Steen. Den betraktes som en eksklusiv klubb som har

sine årvisse sammenkomster på Grand Hotel i Oslo,

og der gjestene er ansatte med 25 års ansiennitet eller

mer i bedriften. Under sammenkomsten i desember

2001 var antallet medarbeidere med så lang ansien-

nitet kommet opp i 99. 

I tillegg til 25-årsjubilantene, som får gullur, kom-

mer mange medarbeidere med 30 års ansettelse, som

Bildet over: I 1966 fikk disse medarbeiderne Norges Vels medalje

for lang og tro tjeneste. De hadde da 35 års tjenestetid.

Fra venstre Harald Carstensen, Finn Thoresen, Erling Holm,

Kristian Beck Fergestad og Frithjof Ustad.

> > > > > > > > > > > > > >



25-årsjubilanter i 1984, da det første møtet i klubben fant sted. Fra venstre Gjermund Jørgensen, Terje Pettersen, Kjell Holum,

Rolf Fransplass, Johan Roar Kvarud, Arne Bjørkevoll, Trygve Nilsen og Erling Ihle.



får Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, og de

som når 40 års ansettelse, får et spesielt gavekort.

Det første møtet i 25-årsklubben ble arrangert 

i 1985, og siden er det hvert år blitt arrangert en fest-

aften som er blitt meget populær. Det stadig økende

antall medlemmer i denne klubben er således en

bekreftelse på kontinuiteten og på det lojale og tro-

faste forholdet mellom bedrift og ansatte som har

preget firmaet Bertel O. Steen.

Blant de mange medarbeidere som har en meget lang

tjenestetid hos Bertel O. Steen, er Stein Kollandsrud

(1923–) som ble ansatt 1. april 1952. Han er en av de

eldste medarbeiderne fra de første etterkrigsårene.

Kollandsrud hadde bakgrunn fra Milorg, realartium,

krigsskole i England, Tysklandsbrigaden og Göteborg

Tekniska Institut da han kom til Bertel O. Steen i

Parkveien. På den tiden var det gründeren selv som

fulgte med i alt som skjedde i bedriften.

Med sin tekniske bakgrunn fikk Kollandsrud som

sin første oppgave å ta seg av teknisk informasjon 

og reklamasjoner for lastebiler fra Mercedes-Benz.

Dessuten fikk han ansvaret for salg av spesialkjø-

retøy og Unimog, og etter hvert ble hans arbeidsom-

råde utvidet til også å gjelde ambulanser, brannbiler

og MBtrac.

Fra 1980 bygde Kollandsrud opp bedriftens

industriavdeling, og det var denne avdelingen som

fikk ansvaret for gjennomføringen av avtalen med

Forsvaret om kjøp av 3000 feltvogner fra Mercedes-

Benz (Geländewagen), og den industrikompensasjon

som var knyttet til dette salget. Dette førte til at Bertel

O. Steen fikk representasjonen for Thyssen Industrie

AG for å dekke de mange gjenkjøpsavtaler som fulgte

den senere ubåtkontrakten, der Sjøforsvaret kjøpte

seks ubåter i ULA-klassen.

De mange gjenkjøpsavtalene som «industripak-

ken» omfattet da myndighetene skulle treffe sin avgjø-

relse, var utslagsgivende for at Thyssen fikk leveran-

sene av de seks ubåtene til en verdi av seks milliarder

kroner. Og gjenkjøpsavtalene som Bertel O. Steen for-

midlet, bortimot 400 slike avtaler, førte til eksport-

kontrakter for norsk industri verdt nesten 10 milliar-

der kroner!

For sin lange tjenestetid hos Bertel O. Steen har

Stein Kollandsrud fått alle de utmerkelser bedriften

pleier å gi sine medarbeidere med lang ansiennitet. 

I tillegg ble han i 1994 tildelt «Fortjenstkorset med

bånd» av den tyske fortjenstordenen for sitt kontakt-

skapende arbeid mellom norsk og tysk industri, en

utmerkelse som ble overrakt ham av den tyske ambas-

sadøren i Norge.

I de senere år har etterforsyning av feltvogner til

Forsvaret vært en viktig oppgave, slik at det totale

antallet nå ligger rundt 4000. Ellers har industriavde-

lingen levert pansrede kjøretøyer både til bruk i Bos-

nia og til det tyske forsvaret. Bertel O. Steen har ord på

seg for å ha både erfaring og kunnskap om skudd-

beskyttelse. Kundene til slike skuddsikre (ballistisk

159
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25- og 30-årsjubilantene i 1998

Bakerste rekke f.v. 25-årsjubilantene: Kari Melbye, Ivar Havdal, Per Kr. Engh, konsernsjef Marius Steen, Bjørn Eriksen, Egil Ekra,

Edvard Haug og Per Inge Foss. Rekken foran f.v. 30-årsjubilantene: Erling Ihle, Øivind Lyng-Jørgensen, Jan Andersen, Brit Riis,

Åsmund Fanang Ruud (40 år), Anne-May Stoltenberg, Trond Bjønnes, Jarl Halvorsen, Per O. Lie og Asbjørn Michalsen.
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Bak fra venstre: Hasse Olsson, Bjørn Rågli, Arne Bjørkevoll, Bjørn Jensen, Rolf Fransplass, Terje Svendsen, Steinar Gabrielsen,

Jan Berg, Bård Trøhaugen og Jan Arnt Ruud. Foran fra venstre: Jan Kvarud, Terje Pettersen, Else S. Myhre, Thor Thorsen,

Marius Steen, Bjørn Simensen, Anne-Mari Flatby, Wenche Kaupang og Magnar Nordli.

25-årsklubben i 1999



beskyttede) kjøretøyer er departementene, Forsvaret,

politiet etc. Dessuten har industriavdelingen levert en

mengde kabel til brobygging, bl.a. Askøybroen og

Grenlandsbroen.

Sikkerhet er ellers et nøkkelord i Bertel O. Steens

virksomhet. Som representant for det tyske firmaet

Heimann (eid 100 % av Rheinmetall) formidler

industriavdelingen salg av røntgenutstyr for kontroll

av bagasje på flyplasser, til bruk i store industribedrif-

ter o.l. Blant hovedproduktene på sikkerhet er bær-

bare metalldetektorer, skuddsikre (splintsikre) vester,

bombetepper etc. På sikkerhetsområdet står Bertel O.

Steen for ca. 90 prosent av markedet i Norge.

En annen veteran hos Bertel O. Steen fra de siste 50 år

er Kristoffer Andersen (1924–). I hele hans yrkesak-

tive liv har bilen stått sentralt. Han begynte i 1943 på

verkstedet til Statens Vegvesen i Akershus, der han

skrudde på veihøvler og gamle biler med generator-
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Fra undertegnelsen av kontrakten om salg av feltvogner til Forsvaret. Fra venstre direktør Eberhardt Herzog, Daimler-Benz, general-

major Egil M. Jørgensen og oberst Per Harbo. Bak til venstre Stein Kollandsrud.



gass. Der sluttet han i 1947, og etter en periode med

skolegang, bl.a. teknisk skole, begynte han i 1953 på

verkstedet hos Autoreparasjon i Waldemar Thranes

gate. Hans arbeid den første tiden var jobbfordeling og

akkordsetting, og dette fortsatte han med også etter at

Bertel O. Steen overtok firmaet fra 1. januar 1955. Da

lastebilverkstedet ble flyttet til Waldemar Thranes

gate i 1957, fikk Andersen ansvaret for dette, en stil-

ling han hadde til 1965.

Etter et kortere engasjement som driftsleder hos

GM-forhandleren på Kongsvinger, vendte Kristoffer

Andersen tilbake til Bertel O. Steen i 1967 som assiste-

rende byggeleder på Lørenskog. Der møtte han store

utfordringer og sto overfor mange oppgaver i forbin-

delse med byggingen av lastebilverkstedet, ny delela-

geravdeling etc. Han minnes gjerne denne tiden med

et utmerket samarbeid bl.a. med Hugo Hartting, Olav

Kolberg og en rekke andre kolleger.

I 1976 fikk Andersen tilbud om å bli daglig leder på

Stabekk Auto AS som Bertel O. Steen nå hadde over-

tatt. I den tiårsperioden han hadde denne stillingen

frem til 1987, gjennomgikk datterselskapet på Stabekk

en rivende utvikling. Stabekk-miljøet var preget av en

glimrende samarbeidsånd som ga gode resultater.

Organisering av verksteddrift har vært et tema

Andersen har engasjert seg sterkt i. Han var med på å

innføre selvstyrte grupper på verkstedet på Lørenskog

i 1969/70, og denne løsningen ble også gjennomført i

Waldemar Thranes gate ett år senere. Bertel O. Steen

var dermed tidlig ute med å legge til grunn de prinsip-

per som på den tiden sto sentralt i debatten om demo-

krati på arbeidsplassen.

Kristoffer Andersens innstilling har hele tiden

vært å se utfordringer, ikke problemer, derfor kastet

han seg med nysgjerrig interesse over bruk av data da

Edb-alderen var i emning. I tillegg til å arbeide med

organisering av verksteddrift påtok han seg kalkyle-

prosjekter på PC for andre avdelinger. Han gikk fullt

og helt inn for å lære seg å bruke de nye hjelpemidler

da man skulle innføre nytt verksted- og produktsys-

tem på Stabekk. Helt til slutt i sin yrkeskarriere før

han ble pensjonist, var Andersen aktivt med i arbeidet

med nye prosjekter for fremtidig verksteddrift.

163

Kristoffer Andersen 

ved skrivebordet på

Stabekk Auto.



Fra samme perioden har vi Hugo Hartting (1925–) og

Per Espen (1937–). Hartting begynte hos Bertel O.

Steen i 1969, og det var han som senere overtalte

Espen til å komme etter i 1976. Espen og Hartting

hadde for øvrig vært arbeidskolleger hos Harald A.

Møller siden slutten av 1950-årene.

I de første årene var Hartting salgssjef på Løren-

skog, før han overtok som sjef for filialene. I 1976 ble

han direktør for BOS Holding AS, som var en over-

bygning for firmaets datterselskaper. Formålet var å

skille forhandlervirksomheten ut fra importaktivite-

tene, og selskapet var i stor grad en videreutvikling av

det arbeid Hugo Hartting hadde vært beskjeftiget med

i en del år.

Espen som etterfulgte Hartting som salgsdispo-

nent for lastebiler i Oslo og Akershus, kom i kontakt

med Bertel O. Steen allerede i 1953 da han arbeidet

som lærling på et bilverksted i Sørkedalsveien. Da var

det som regel hans jobb å hente reservedeler i Park-

veien når de reparerte biler som Bertel O. Steen hadde

solgt. Espen husker godt at den aldrende Bertel O.

Steen var opptatt av unge mennesker, han sto på trap-

pen i «Osten» og fulgte med på hvem som kom og

gikk, og ville så gjerne slå av en prat. 

Fra 1986 til 1988 var Espen i Aust-Agder Trafikk-

selskap, men holdt hele tiden kontakten med Bertel O.

Steen. Og i 1988 kom han tilbake til Bertel O. Steen,

der han igjen etterfulgte Hartting som direktør for

BOS Holding AS.

På grunn av sykdom måtte Espen trekke seg til-

bake fra denne stillingen i 1995.

Maskiningeniør Ludvig Sletten (1938–) jobbet som

bilsakkyndig i Vegdirektoratet da han i 1963 kom over

en annonse fra Bertel O. Steen, som søkte etter en ser-

viceingeniør for Mercedes-Benz lastebiler og busser.

Han søkte og fikk stillingen, og fant seg så godt til

rette at han ble i firmaet i over 36 år.

Hugo Hartting ved arbeidsbordet i 1969.



Ludvig Sletten (t.v.) har en

god historie å fortelle til

Tore Steen og Erik Steen.

Bildet er fra Tore Steens

70-årsdag.

Da Sletten begynte i Waldemar Thranes gate i

1963, var det totalt ca. 80 ansatte i firmaet. Han avan-

serte raskt, og ble etter kort tid teknisk sjef for nytte-

kjøretøy, først for Østlands-området, men fra 1968 for

hele Mercedes-Benz’ produktspekter. Bertel O. Steen

overtok fra dette tidspunktet det tekniske ansvaret for

hele landet. 

Fra 1960-årene minnes Sletten at situasjonen var

noe spesiell, med fem forskjellige regionale importø-

rer for Mercedes-Benz-produktene og ulik distrikts-

inndeling for nyttekjøretøy og personbiler. Situasjo-

nen ble enklere fra begynnelsen av 1970-årene da

Bertel O. Steen overtok generalagenturet for hele

Norge for alle produktene fra Daimler-Benz.

I 1976 ble Ludvig Sletten sjef for MB Personbil

Import, en stilling han hadde til høsten 1998. Han

overtok denne stillingen etter Jens Gjedrem, som var

den første avdelingssjefen for Mercedes-Benz person-

biler. Et viktig trekk fra denne perioden er at prisbil-

det og konkurransesituasjonen for Mercedes-Benz-

bilene endret seg kraftig. Markedsandelene økte fra år

til år, og det ble aktuelt for langt flere enn tidligere å

kjøpe en Mercedes. Men myndighetenes avgiftspoli-

tikk for biler ergret ham, og han var derfor glad for at



ledelsen i Bertel O. Steen engasjerte seg så sterkt i bil-

politikk og bilens plass i samfunnet. Han mener bilens

rolle for å opprettholde et spesielt bosettingsmønster 

i Norge er innlysende viktig. Han synes bilen er et

fascinerende produkt, som de fleste har et forhold til

og en mening om. For mange representerer kjøp av bil

den nest største investering de gjør i sitt liv.

Ludvig Sletten hadde stor arbeidskapasitet. I til-

legg til å ha ansvaret for importen av Mercedes-Benz

personbiler, fikk han også ansvaret for Talbot Norge

AS fra 1981 til 1985, og for importen av Porsche i

perioden 1986–1996. Han synes Porsche-perioden var

en spennende tid, med kontakt med en meget spesiell

bilprodusent.

I år 2000 hadde Sletten over 36 års tjenestetid hos

Bertel O. Steen, og han valgte å gå av med pensjon fra

fylte 62 år.

Allerede som 10-åring kom Kay Herva (1945–), leder

for firmaets bussavdeling, i kontakt med personen

Bertel O. Steen, da han var med faren til Oslo i 1955

for å hente en ny buss fra Mercedes-Benz. Brødrene

Hervas busselskap ved Gardermoen hadde allerede i

1952 kjøpt sin første Mercedes-buss, og senere ble det

praktisk talt årlige leveranser til busselskapet. Herva

minnes godt turen til Oslo i 1955 for å hente ny buss,

han overnattet da for første gang på hotell. Grunnen

var at faren måtte vente til neste dag før han fikk

overta bussen, fordi først da var pengene gått inn på

Bertel O. Steens konto.

Sønnen skulle egentlig overta etter faren, og

begynte derfor i 1963 på verkstedet i Waldemar

Thranes gate for å få praksis. Men så ble det sammen-

slåing av busselskaper på Romerike, og Kay Herva

valgte derfor å bli hos Bertel O. Steen der han tok sitt

fagbrev. 

I 1969 kom Johan Fjerdingby, som da var leder

for bussalget, til Kay Herva og sa: «Du skal begynne

hos meg, du.» Slik var tonen den gang. Ingen lange

jobbintervjuer, nærmest bare en kort og grei beskjed.

Og siden 1969 har Kay Herva vært en meget aktiv og

trofast medarbeider hos Bertel O. Steen, der han fra

1975 overtok ledelsen av selskapets bussavdeling.

Johan Fjerdingby, som begynte i firmaet i 1953, var

den ledende selger av lastebiler og busser i en årrekke.

Bussavdelingen har i de siste 25 årene opparbei-

det seg en solid posisjon på det norske markedet.

Markedsandelen i Norge for Mercedes-Benz-bussene
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Bertel O. Steen har siden

1975 hatt store leveranser

av busser til Schøyens Bil-

centraler. Her overleverer

Kay Herva fem leddbusser

(0405 G) til direktør Helge

Ottesen (t.h.) i 1992.

I 1975 begynte Schøyens Bilcentraler å standardisere sin bilpark med Mercedes-Benz-busser, og allerede i 1983 ble buss nr. 150 

levert. Fra venstre: adm. direktør Arne Ruud, ordfører Albert Nordengen, adm. direktør Tore Steen og styreformann i Schøyens,

disponent Knut Larsen.



er mellom 20 og 25 prosent, med mange store og faste

kunder. Et lite eksempel: I februar 1975 solgte Bertel

O. Steen 10 busser til Ingeniør M.O. Schøyens Bilcent-

raler. Og siden den gang har Schøyens Bilcentraler,

som nå er en del av det store konsernet Concordia

Buss med over 4000 busser, vært en av Bertel O.

Steens mange faste kunder. Fra den første leveringen 

i 1975 til 2002 har Schøyens Bilcentraler kjøpt over

650 Mercedes-Benz-busser. Kundeforholdet mellom

Bertel O. Steen og Schøyens Bilcentraler går imidlertid

tilbake til de første årene etter annen verdenskrig.

Når de store bilselskaper fornyer sin bussflåte,

dreier det seg som regel om leveranser av mange bus-

ser. Høsten 2002 ble det f.eks. levert 38 bybusser til

Nettbuss, fordelt i Sør-Norge. Hovedmarkedet består

av tre typer: bybusser, turistbusser og rutebusser, med

hovedvekt på de to første typene.

En annen medarbeider som i mange år sto sentralt,

særlig i firmaets utadvendte virksomhet, var Knut

Paaske (1922–), som kom til Bertel O. Steen i 1964.

Den første tiden hadde han ansvar for bilimporten,

men kom senere over i administrasjonen der han

hadde flere arbeidsoppgaver. Paaske var mannen som

tok seg av firmaets kurs- og møtevirksomhet, arran-

gerte forhandlermøter og sørget for reiseopplegg til

arrangementer der nye bilmodeller skulle presenteres,

og han hadde også en hånd med i de sammenkomster

firmaet arrangerte for pressen hvert år i begynnelsen

av januar.

Paaske minnes sine år i Bertel O. Steen med stor

glede. Han fikk være med på å legge til rette for firma-

ets aktiviteter både internt og eksternt. Det skjedde en

kolossal vekst og utvikling i de 25 årene han var ansatt,

det var også stor interesse i bransjen for firmaets utad-

vendte virksomhet, nettopp fordi Tore Steen som dag-

lig leder alltid hadde et budskap å bringe ut, han repre-

senterte på en slik måte at det skapte interesse ikke

bare for firmaets, men for hele bransjens ve og vel.

Åsmund Bermingrud (1921–) , som ble pensjonert i

1991 etter å ha vært ansatt i firmaet siden 1970, gjorde

en stor innsats for å bygge opp det nye delelageret på

Lørenskog, og i den forbindelse et nytt EDB-system.

Han analyserte behovet for et nytt system, fordi utval-

get av sortimentet var i sterk vekst, ikke minst etter at

Bertel O. Steen fra 1972 overtok som generalagent for

samtlige Daimler-Benz-produkter i Norge. Tidligere

hadde 15–20 medarbeidere vært beskjeftiget med å

skrive uttak og inntak av varer for hånd, så en rasjona-

lisering var i høyeste grad nødvendig.

Fra 1972 var det også behov for å utvide kapasi-

teten av lagerfunksjonene, noe som kunne gjennom-

føres i forbindelse med bygging av det nye delelageret.

Bermingrud minnes at innføringen av nye syste-

mer for delelageret ikke var helt problemfri. Man

måtte skumme markedet etter folk som kunne gjøre

en slik jobb, og overgang til nye rutiner møtte en del

motstand blant de ansatte, fordi deres arbeid endret

seg vesentlig etter at de nye systemene ble innført. Før
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man kunne ta i bruk de nye datasystemene, måtte

hver enkelt vare registreres nøyaktig med delenum-

mer, beskrivelse av produktet, dato for innkjøp, salg,

mengde, restlager osv.

Bjørn Berglund (1938–) begynte som organisasjons-

sjef i 1972, men han kom i kontakt med Tore Steen i

1968 som konsulent hos Asbjørn Habberstad AS. Først

var han med på et konsulentoppdrag knyttet til verk-

steddriften, og omtrent samtidig var han med på en

frekvensstudie på delelageret. Senere ble det større

oppdrag, bl.a. en utredning og analyse av en ny

bedrifts- og ledelsesstruktur i firmaet. Ett resultat av

utredningsprosessen var at det ble opprettet en organi-

sasjon med egne profittsentre, et annet og kanskje vik-

tigere resultat var en konklusjon som førte til styrets

ansettelse av Tore Steen som ny adm. direktør fra 1969.

Gjennom sine konsulentoppdrag opplevde Bjørn

Berglund, som er utdannet sivilingeniør fra Norge og

USA, firmaet Bertel O. Steen som et spennende selskap

med store muligheter. Det var derfor lett for ham å

svare ja da han i 1972 ble tilbudt stillingen som organi-

sasjonssjef, med ansvar for organisasjonsutvikling, per-

sonale, administrasjon og interne serviceoppgaver. Fra

1996 var han konserndirektør, og han hadde gjennom

sine 28 år i selskapet en nøkkelrolle i bedriftens organi-

sasjon. Da han sluttet i 2000, uttalte han i en samtale

med internbladet BOS-nytt at han på mange måter

hadde følt seg som «en oljekanne i maskineriet».

Erling Ihle (1936–), som er sivilingeniør fra NTH i

Trondheim, ble fra 1. februar 1968 ansatt som leder

for marine- og industriavdelingen hos Bertel O. Steen.

Han hadde da verkstedpraksis fra Progress Maskin-

fabrikk, NSB og Aker-gruppen, og han hadde vært

salgsingeniør hos Oscar Skotvedt AS og i et ameri-

kansk firma i København. 

Etableringen av en marineavdeling var et nytt akti-

vitetsområde, blant annet med import av Mercedes-

Benz industri-og marinemotorer. Avdelingens virk-

somhet var ellers bygd rundt firmaets MTU-agentur,
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med planleggingen av
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på Lørenskog.



blokk, levert av Bertel O. Steen AS. Westamaran var –

med suksesser og tilbakeslag – alene om konseptet i

noen år, før Fjellstrand dukket opp på arenaen, også

de med MTU-motorer.

Ihle husker godt den første ordren han effektuerte,

det var en OM 636 båtmotor som ble solgt til Jan Møl-

ler. Det var for øvrig Tore Steen som hadde besørget

salget, og fakturaen lød på kr 12 000. 

og de første MTU-motorene var på programmet alle-

rede fra 1969. Sikkert og jevnt vokste Ihles avdeling,

og i begynnelsen av 1990-årene hadde 45 av 59 hur-

tigbåter langs kysten MTU-motorer.

Utviklingen mot flere hurtigbåter skjøt for alvor

fart tidlig på 1970-tallet, ikke minst da Westermoen

Hydrofoil i Mandal kom med de første westamara-

nene. De gikk med MTU-motorer med aluminiums-

Bjørn Berglund (t.v.), Erling Ihle og Ludvig Sletten hadde til sammen nærmere 100 års fartstid hos Bertel O. Steen AS da de pensjonerte seg.
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Terje Paulsboe (1947–) hadde vært ansatt i 26 år hos

Bertel O. Steen da han sluttet i 1998. Som ung sivil-

økonom begynte han i 1972 som medarbeider i den

nyopprettede avdelingen Business Management, der

det ble arbeidet med analyser og strategier med tanke

på en best mulig styring og planlegging av bedriftens

økonomi.

I årene 1974/75 hadde han permisjon for å studere

i USA, der han tok en MBA- eksamen ved Madison

University. Paulsboe var med sin utdannelsesbak-

grunn dermed godt rustet for videre oppgaver hos

Bertel O. Steen.

I 1975, da de ansatte etter loven om bedriftsdemo-

krati fikk rett til representasjon i bedriftens styre, ble

Terje Paulsboe valgt inn i styret som en av de ansattes

representanter. Siden møtte han jevnlig i selskapets

1. mars 1992 tiltrådte Erling Ihle som adm. direk-

tør i Bertel O. Steen. Han var den første lederen som

ikke tilhørte noen av familiegrenene, og han var adm.

direktør inntil Marius Steen overtok som konsernsjef 

i 1997.

Erling Ihle var en sterkt resultatorientert person,

og i hans lederperiode kunne bedriften også legge

frem gode årsresultater. Han hadde ellers gått en god

skole i firmaet og lært hvor viktig og nødvendig det

var med samarbeid og en god lagånd. Et lederutvik-

lingsprogram, som startet året før han overtok som

sjef, bidro også til sveise ham og selskapets øvrige

ledere tettere sammen.

John Fiskvik (1948–) begynte som hjelpearbeider hos

Bertel O. Steen i 1971. Han hadde mange forskjellige

stillinger i selskapet og var regiondirektør for person-

biler Oslo/Akershus da han sluttet i 1992. 

I 1994 ble han ansatt som adm. direktør i verk-

stedkjeden Snap Drive AS som i 1996 ble overtatt av

Bertel O. Steen AS, og dermed kom Fiskvik på nytt til-

bake til firmaet.

I 1998 ble John Fiskvik konserndirektør i Bertel

O. Steen AS med ansvar for personal- og organisa-

sjonsutvikling, og han var særlig engasjert som

ansvarlig for Bertel O. Steens Opplæringsring. Han

var medlem av konsernets ledergruppe, og sluttet 

i denne stillingen i 2000. I perioden frem til utgangen

av mars 2002 var han adm. direktør for B.O. Steen

AutoStern AS.
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styremøter, fordi han hadde en posisjon i bedriften

som gjorde det påkrevd. Fra 1981 overtok han stil-

lingen som økonomidirektør.

Som økonomidirektør var Paulsboe med i drøf-

telser både på innkjøpssiden og salgssiden, han deltok

i prisforhandlinger med leverandører, i utarbeidelsen

av kalkyler og utvikling av bygg og eiendom, og han

var med å avgjøre alle investeringer.

Med andre ord var han med i alle beslutningspro-

sesser i bedriften fra a til å. Økonomisiden i firmaet

var hans hovedansvar, men i gavnet fungerte han 

i tillegg som en viseadm. direktør. Det var imidlertid

først i 1992, da Erling Ihle ble ny daglig leder, at 

Terje Paulsboe rent formelt ble ansatt som viseadm.

direktør.

Terje Paulsboe hadde stor arbeidskapasitet og

brukte den til fulle i selskapets tjeneste gjennom

mange år. Han var en solid støttespiller for ledelsen,

profesjonell og ryddig i sine avgjørelser, og dertil godt

likt og verdsatt av bedriftens medarbeidere. 

I 1998 da Bertel O. Steen hadde fått ny konsernsjef

og ny styreformann, fant Terje Paulsboe at tiden var

inne for å slutte i firmaet.
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Familieeide bedrifter hvor eierskap og lederskap går

over flere generasjoner, skiller seg på mange måter ut

fra et vanlig bedriftsmønster. De utgjør også et fåtall

sett i forhold til det store antall små og større bedrifter

i Norge. Familieeide bedrifter blir i sin virksomhet i

betydelig grad personstyrte og personavhengige. 

Senere generasjoner vil gjerne leve opp til det livs-

verk som første generasjon, gründeren, skapte. Noen

mislykkes med det, andre mestrer oppgaven godt, og

viderefører bedriften i de spor og den ånd gründeren

etterlot seg. Noen til og med fornyer seg, vokser og

utvikler seg til noe langt større enn hva grunnleggeren

noensinne hadde tenkt seg.

Bertel O. Steen AS er en slik familieeid og familie-

styrt bedrift. Konsernsjef Marius Steen, som overtok

ledelsen av bilkonsernet i 1997, tilhører den tredje

generasjonen i familiefirmaet. Han har utvilsomt stor

respekt for det grunnleggende arbeid hans farfar gjorde

i bedriftens første 50 år. Han vet nok også å sette pris

på den store innsatsen hans far utførte i den siste halv-

parten av hundreåret, men direkte lik noen av dem,

eller noen kopi av sine forgjengere, er han ikke. 

Marius Steen er selvsagt formet av den veien han

selv har gått, og den har ikke vært innenfor firmaets

labyrinter før han nærmet seg 40 år! 

Hvis man holder seg til begrepene familieeid og

familiestyrt, kan man strengt tatt si at firmaet Bertel O.

Steen bare hadde hatt to sterke sjefer fra familien før

Marius Steen selv overtok. Det er i seg selv en unik

situasjon over en så lang periode som hundre år. Som

18. En bedrift i forandring

«Alle generasjoner blir forskjellige, 

formet av veien de går og irrgangene de også gikk.»
DANIEL COHN-BENDT (1945–), TYSK FORFATTER OG POLITIKER

> > > > > > > > > > > > > >



Medarbeidere i Peugeot Norge feirer kåringen av Peugeot 307 

til årets bil i Europa 2002.

ut innen familien. Alternativet var å finne en person

utenfra, en som ikke hadde tilknytning til noen av

familiegrenene.

Og det var onkelen Erik Steen som foreslo Marius

Steen som ny konsernsjef, og som argumenterte for at

det valget var riktig og av betydning for firmaet. Han

mente Marius Steen hadde en utdannelsesbakgrunn

og en praktisk erfaring fra ledende stillinger i

næringslivet som gjorde ham godt kvalifisert for opp-

gaven. Erik Steen har for øvrig gjennom 50 år i firma-

ets tjeneste spilt en betydelig rolle som støttespiller

under vanskelige avgjørelser.

Det var også i 1997 at firmaet for første gang tok 

i bruk tittelen «konsernsjef». Firmaets grunnlegger,
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styreformann hadde Tore Steen den siste hånd på rat-

tet også i den perioden i 90-årene da ledelsen var lagt

til en som ikke tilhørte familien.

Marius Steen sto med andre ord i 1997 overfor en

utfordring som i utgangspunktet kunne synes så vans-

kelig at få personer ville strebe etter å overta et så

komplisert ansvar. På den annen side var situasjonen

den at hvis man først skulle la den tradisjonsrike fami-

liebedriftens ledelse gå over til en fra tredje genera-

sjon, så var det nettopp Marius Steen som da pekte seg



Bertel O. Steen, ville helst kalle seg «handelsborger»,

og Tore Steen brukte tittelen «adm. direktør». Stil-

lingen som konsernsjef var et resultat av at selskapet

fra 1. januar 1997 ble delt opp i tre selvstendige forret-

ningsenheter: importvirksomhet, bilforhandlervirk-

somhet og eiendom.

Selv om den oppgaven som ventet konsernsjefen av

tredje generasjon, kunne synes både vanskelig og

komplisert, var Marius Steen meget godt forspent til å

gå løs på den. 

Han er født 10. juli 1958, og han er så vel i familie-

kretser som i næringslivet ellers kjent som en meget

intelligent og klok mann. Innerst inne er han nok en

beundrer av sin oldefar Bertrand Marius Steen, ikke

bare fordi de to bærer samme navn, men også fordi

oldefaren, avismannen fra Larvik, både i sin samtid og

i ettertid var en fascinerende personlighet.

Marius Steen tok realartium i 1977, og samme år

examen philosophicum ved Universitet i Oslo. I 1978

begynte han på maskinlinjen ved Norges Tekniske

Høgskole i Trondheim, der han i 1983 gikk ut som

sivilingeniør. I 1978–79 studerte han historie ved

Mercer University, Georgia, USA, med scholarship fra

Georgia Rotary Foundation. Han har også en MBA-

grad (Master of Business Administration) fra INSEAD

i Fontainebleau i Frankrike (1989–90).

Han hadde dessuten en allsidig arbeidserfaring fra

næringslivet før han overtok hos Bertel O. Steen. Han

arbeidet i Orkla-konsernet i 1984–86, og som partner i

Industrifinans AS i 1986–89. Fra 1991 hadde han flere

ledende stillinger i Elkem-konsernet, bl.a. som divi-

sjonssjef for Karbon- og Materialdivisjonen fra 1994 til

han begynte i sin nye stilling i familiekonsernet.

Med sin bakgrunn fra prosessindustrien førte han

nok med seg en utålmodig holdning, særlig når det

gikk på muligheten og tidshorisonten for å oppnå

betydelig bedre driftsresultater enn tidligere. Det viste

seg imidlertid at erfaringer fra en ren industribedrift

ikke uten videre kunne overføres til et tradisjonsbun-

det og familieeid bilforhandlerfirma, en bedrift som

dessuten arbeidet under andre rammebetingelser og

med meget stramme fortjenestemarginer. 

Skulle resultatet på bunnlinjen hos Bertel O. Steen

bedres, var det først og fremst kostnadssiden som

måtte angripes, og ikke inntektsmålene. Derfor

stanget Marius Steen den første tiden som konsernsjef

hodet mot noen gordiske knuter. Han har ledet bedrif-

ten mot nye salgsrekorder og økte markedsandeler,

men det har også hatt sin pris i form av synkende

driftsmarginer. 

Etter fem år i sjefstolen har Marius Steen ingen

problemer med å innrømme at han nok kunne ha

gjort ting annerledes i starten. På den annen side tok

det heller ikke så lang tid før han selv innså dette og

justerte kursen. Selv er han optimistisk med hensyn til

bedriftens utvikling i de nærmeste årene. Bedriftens

kjernevirksomhet har et meget stort potensial.

I tillegg har Marius Steen pusset støvet av bedrif-

tens gamle, ærverdige grunnholdninger. Da bedriften
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6. januar 2001 kunne feire sitt 100-årsjubileum i Oslo

Spektrum, la han på en overbevisende måte, i sin tale

til den store staben av medarbeidere som var til stede,

frem de fem grunnverdier som skulle være bedriftens

ledetråd inn i et nytt århundre: kremmerånd, evne til

å sprenge grenser, personlig engasjement, profesjona-

litet og det enkelte individ. Med andre ord et godt,

gammeldags kjøpmannsevangelium i moderne språk-

drakt.

«I alle deler av organisasjonen handler det hver

dag om møter mellom individer, i kundemottaket, i

verkstedet, i brukt- eller nybilsalget. Det er gjennom

disse enkeltmøtene at vi former kundens inntrykk av

vårt selskap – eller setter vår signatur for å bruke et

billedlig uttrykk – og derved sikrer at vi blir foretruk-

ket igjen og igjen og igjen.»

Under 100-årsfeiringen hadde Marius Steen foran seg

et stort utvalg av personer som med sin signatur godt

kunne ha symbolisert de grunnverdier han la så stor

vekt på. Kvinner og menn i bedriftens organisasjon,

både sentralt og i de mange datterselskaper landet

over, personer som hver dag i bedriftens tjeneste

hadde levd opp til de høye målene, uten å ha dem

foran seg på noen oppslagstavle, de var en del av dem

selv, og de hadde praktisert dem til glede for kolleger

og kunder. 

Men i et valg mellom så mange var det en genial

løsning å slippe selveste grunnleggeren inn blant 100-

årsjubilantene. Han symboliserte jo alt sammen, og

dermed knyttet man sterke bånd mellom bedriftens

røtter og fremtidens nytenkning. 

– Jeg ønsker at vi skal bruke jubileumsåret til å

legge fundamenter for fremtiden, var Marius Steens

budskap.

Bertel O. Steen er i dag Norges 49. største selskap,

med en omsetning på 6,4 milliarder kroner i 2001 og

totalt over 1900 ansatte. Firmaet er ikke lenger bare
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Det er mot en slik bakgrunn at Bertel O. Steen byg-

ger fundamenter for fremtiden!

Andre store, om ikke bransjemessige, endringer kan

også skje. En tradisjonsrik familiebedrift, som har eksis-

tert i 100 år, har ikke noe papir på at en slik familieorga-

nisasjon vil overleve i 100 år til. Snarere tvert imot. 

Når man er kommet til tredje generasjon i

ledelsen, er både fjerde og femte generasjon rundt

hjørnet. Og rent matematisk smuldrer familiegenera-

sjonenes eierinteresser opp. Noen, som ikke har noen

innflytelse på selskapets drift, vil kanskje velge å selge

ut sine eierandeler. Kanskje kan det tenkes løsninger

der deler av driften, f.eks. eiendomssiden, skilles ut og

går til en av familiegrenene. Kanskje blir det reist

spørsmål om å bringe selskapet på børs?

Slik som eierforholdene i dag er i Bertel O. Steen,

der ca. 75 prosent av aksjene kontrolleres av familie-

selskapet Raget AS, med de fire yngste søsknene

Randi, Anne Grethe, Erik og Tore, mens de øvrige ca.

25 prosent er hos eldstesønnen Bertel Otto Steens

familie, er det utvilsomt bare et tidsspørsmål om hvor

lenge denne aksjefordelingen vil vedvare. 

Stor interesse knytter det seg til hva Erik Steen har

tenkt å gjøre med sin eierandel. Sett med dagens øyne

inntar han en nøkkelrolle når det dreier seg om

bedriftens fremtidige eierstruktur.

en importør og forhandler av sterke og ettertraktede

bilmerker, det er etter hvert også blitt en betydelig for-

valter av eiendom i Sør-Norge. Sammen med annen

virksomhet, som representasjon for marine motorer,

salg og formidling av industrikontrakter, representa-

sjon for kjente sportsartikler etc. er firmaet blitt en av

Norges største handelsbedrifter.

Hvis man skulle se noen år frem i tiden, hva slags

selskap vil da denne store handelsbedriften være?

Neppe identisk med den som gjelder mot slutten av

2002. Selvsagt er det ingen gitt å spå de riktige sva-

rene, men ett svar erkjenner man sikkert til fulle i

enhver bedriftsledelse, også hos Bertel O. Steen: 

Det kommer til å skje store forandringer i årene

fremover.

Bertel O. Steen er et solid firma, med en grunnfestet

posisjon i det norske samfunn. Uansett hva som skjer

innen firmaets interesseområder, det være seg tilpas-

ning til EUs regelverk eller andre endringer i ramme-

vilkår som kan oppstå, så tar Bertel O. Steen mål av seg

til å være ledende i Norge på drift, og til å holde fast

ved den sterke kulturen virksomheten har som basis.

Selskaper som er gode på det å drive forretning, og

som har en bedriftskultur som skaper gode hold-

ninger, vil tåle forandringer, vil gripe nye utfordringer,

vil hevde seg i sterk konkurranse, og vil uten tvil over-

leve mens noen andre vil bukke under. Slik er det i de

fleste bransjer – og i særdeleshet er det slik på impor-

tør- og forhandlersiden i bilmarkedet.
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Familiefesten på Lørenskog

I forbindelse med  bedriftens 100-årsjubileum arran-

gerte historiegruppen hos Bertel O. Steen  16. juni

2001 et veteranløp som gikk fra festningsplassen på

Akershus via Kirkegaten, Karl Johans gate og opp til

firmaets tidligere hovedsete i Wergelandsveien. Med

en stopp på Økern var veteranløpets endestasjon

Lørenskog, der det var gjort i stand til stor familiefest.

I alt 74 kjøretøyer deltok, og felles for de fleste

var at det var biler som var importert og/eller solgt av

Bertel O. Steen. Under familiefesten på Lørenskog

deltok  over 1000 ansatte med familier i det strålende

sommerværet. En stor parade  viste mangfoldet i

Bertel O. Steens bilomsetning, og det var grilling og

underholdning til stor glede for de mange fremmøtte.

Under løpet var det naturligvis stopp  i Kirke-

gaten 9, hvor Marius Steen avduket den plaketten

som i dag står på bygningens fasade , og som forteller

om at det var her bedriften startet sin virksomhet.

Utenfor Kirkegaten 9 ble det også parkert to biler, en

Studebaker fra 1914 og en Humber fra 1910, som sto

oppstilt omtrent nøyaktig slik som på bildet fra 1914

i forsatsen til denne boken,

Under familiefesten  på Lørenskog ble firmaets

nye logo, grunnleggerens egen signatur, avduket.

Mange flotte veteranbiler ble vist frem, og en av

de største attraksjonene var en Dennis brannbil fra

1918 som tilhører Drammens brannvesen. Bilen er 

i sin originalutførelse og urestaurert. Den ble fraktet

på et lasteplan til festningsplassen, men derfra til

Lørenskog «hostet» den for egen maskin. De to

brannmennene fra Drammen var for øvrig kledt 

i uniformer lik dem fra bilens første år.

En Fiat postbil fra 1914, utlånt fra Postmuseet,

vakte også spesiell interesse. Og naturligvis var Bertel

O. Steens Humber 1910 og Studebakeren fra 1914,

som begge står i bedriftsmuseet på Lørenskog, med 

i paraden.  (Foto:Williksens Forlag)
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Del IV: Fakta

> > > > > > > > > > > > > >



Styremedlemmer Vararepresentanter til styret

Per-Ivar Åbyholm, formann Claus Magelssen (ansattevalgt)

Bjørn Maarud Vegard Sandås (ansattevalgt)

Terje Ask-Henriksen Bjørn Andreassen (ansattevalgt)

Carl E. Steen

Else Stiansen (ansattevalgt)

Eirik Lohne (ansattevalgt)

Per Steinar Kristiansen (ansattevalgt)

19. Bertel O. Steen-konsernet 2002

Styret i Bertel O. Steen AS i 2002.

Fra venstre: Bjørn Maarud, Per Steinar Kristiansen, Eirik Lohne, Terje Ask-Henriksen,

Else Stiansen, Carl E. Steen og Per-Ivar Åbyholm (formann). Kristiansen,

Lohne og Stiansen er de ansattes representanter i styret.



Konsernets ledergruppe Ansvarsområde

Marius Steen Konsernsjef

Geir A. Remmem Organisasjonsutvikling

Ivar Kaaland Økonomi Finans

Terje Nakstad Forretningsutvikling

Torgeir Stensli Mercedes-Benz

Per-Martin Eng Peugeot 

Tom M. Haarstad Kia/Daihatsu

Jan Pettersen Bertel O. Steen Detalj

Amund Mowinckel Bertel O. Steen Eiendom

Arne Berg Snap Drive 
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Hel- og deleide forhandlerbedrifter Daglig leder

Algaard A/S Anders Hybertsen

Holst & Hauge AS Steinar Hellestø

Motor-Trade AS Frithjof Anderssen

Bertel O. Steen AutoStern AS Stig Morten Nilsen

Bertel O. Steen Buskerud AS Vidar Ødegård

Bertel O. Steen Ringerike AS Sven A. Bjørnstad

Bertel O. Steen Telemark AS Nils Johan Gjestvang

Bertel O. Steen Vestfold AS Tore Skodvin

Bertel O. Steen Kristiansand AS Morten S. Moe

Bertel O. Steen Østfold AS Arild Odden

Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS Bjørn Bergkvist

Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS Helge Ytterdal

Bertel O. Steen Kløfta Roy Brendengen

Bertel O. Steen Vare-Last-Buss Anders Vestengen

Bertel O. Steen Lillestrøm Egil Utrimark

Bertel O. Steen Økern Per Holtmoen

Bertel O. Steen Asker og Bærum Sverre Fordal

Kia/Daihatsu Oslo Yngvar Mehren

Ledere øvrige virksomhetsområder  Ansvarsområde

Kjetil Ribe Bertel O. Steen Finans AS

Håkon Nygård Asics Skandinavia AS

Sjur Storaas Bertel O. Steen Teknikk AS

Knut Trefelt Bertel O. Steen Konserntjenester

Per O. Lie Bertel O. Steen Sikkerhet
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Siden det personlige firmaet Bertel O. Steen ble aksjeselskap i 1957, har følgende vært formenn i styret:

Bertel O. Steen 1957–1962

H.E. Helliesen 1962–1984

Arne Lindholm 1984–1985

Arnljot Hustad 1985–1993

Tore Steen 1993–1997

Kjell Almskog 1997–1999

Harald Tyrdal 1999–2002

Per-Ivar Åbyholm 2002–

> > > > > > > > > > > > > >
20. Selskapets styre, ledelse og eiere



Ledelsen

Bortsett fra en kort periode i 1990-årene har represen-

tanter for Steen-familien hatt den daglige ledelse 

i bedriften i over 100 år:

Bertel O. Steen 1901–1962

Bertel Otto, Erik og Tore Steen 1962–1969

Tore Steen 1969–1992

Erling Ihle 1992–1997

Marius Steen 1997–

Eierforholdene

Bilkonsernet Bertel O. Steen AS er et familieeid aksje-

selskap. Eierfamiliene, dvs. grunnleggeren Bertel O.

Steens etterkommere, har hele tiden vært representert

i selskapets styre. To familieselskaper, Raget AS og

Bemacs AS, kontrollerer henholdsvis 75 og 25 prosent

av aksjene. 

I april 2002 etablerte Raget AS et eierråd for å

bidra til en klarere ansvars- og rollefordeling mellom

eierne, styret og administrasjonen i konsernet. En

bakgrunn for dette var at det familieeide konsernet nå

var i ferd med å gå over til tredje generasjon, noe som

gjorde antallet aksjonærer større. Tiden var derfor

moden for en annen struktur for eierrepresentasjonen.

Den nye strukturen innebar at det ble etablert et eier-

råd med representanter fra selskapets hovedaksjonær

Raget AS (75 %). Eierrådet har ingen representant i

selskapets styre, men det blir løpende orientert om

styrets arbeid, samtidig som det skal være en ressurs

for styret.

Minoritetsaksjonæren Bemacs AS (25%) er der-

imot representert i styret.
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1901 5. januar 1901 starter Bertel O. Steen agenturforretning i jernvarer.

1907 Bertel O. Steen selger tre Cadillacer på agentbasis.

1908 Bertel O. Steen kjøper sin første engelske Humber og får representasjon på Humber personbiler,

Dennis lastebiler og varebiler fra den tyske Stoewer-fabrikken. 

1909 Steen får generalagenturer for Fiat og Opel.

1913 Jernvareforretningen overdras til Steens nære medarbeider O. Chr. Syvertsen, og selv konsentrerer

han seg fra nå av bare om salg av biler.

1913 Bertel O. Steen kjøper Parkveien 29, og to år senere nr. 27.

1914 Bygger verksted og garasje i Parkveien 29.

> > > > > > > > > > > > > >
21. Historiske merkedager



1917 Flytter hele administrasjonen til eiendommene i Parkveien.

1918 Av konkurransemessige hensyn overlater Bertel O. Steen sitt Opel-agentur til sin yngste bror

Gustav Thrane Steen.

1928 Blir representant for de eksklusive tyske Horch-bilene.

1929 Brudd med Fiat-fabrikken, Bertel O. Steen mister sitt Fiat-agentur. Samme år blir han representant

for Daimler-Benz’ nyttekjøretøyer og generalimportør for Peugeot.

1934 Bertel O. Steen formann for bilutstillingen på Frogner Stadion.

1940 Bilverkstedet i Parkveien blir rekvirert av tyskerne.

1946 Peugeot 202, den første etterkrigsmodell, leveres.

1950 Første leveranser etter krigen av Mercedes-Benz lastebiler.

1951 Firmaet feirer sitt 50-årsjubileum.

1955 Overtakelse av det store, moderne verkstedet AS Autoreparasjon i Waldemar Thranes gate.

1957 Det personlige firmaet blir omgjort til aksjeselskap, Bertel O. Steen AS, med aksjefordeling innen

familien.

1961 Administrasjonen flytter fra Parkveien til Waldemar Thranes gate.

1962 Firmaets grunnlegger Bertel O. Steen dør.

1968 Åpning av et nytt, stort verkstedanlegg i Lørenskog kommune. Firmaet etablerer samme år en

marine- og industriavdeling for salg av Mercedes-Benz ‘ motorprodukter.
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1969 Tore Steen ansettes som adm. direktør.

1972 Bertel O. Steen AS blir generalrepresentant i Norge for alle produktene fra Daimler- Benz AG 

i Tyskland.

1977 Etablering av en sportsavdeling for salg av bl.a. sykler og ski.

1980 Sikrer seg representasjonen for den japanske Daihatsu-fabrikken.

1981 Overtar Talbot Norge AS og omdøper selskapet til Talnor AS. Selskapet avvikles i 1985.

1985 Rekordår for firmaets bilsalg med totalt 17 328 solgte kjøretøyer.

1992 Tore Steen slutter som adm. direktør og etterfølges av Erling Ihle. Hovedadministrasjonen flytter

fra Waldemar Thranes gate til Lørenskog.

1993 Firmaet får representasjonen for de koreanske Kia-bilene.

1994 Firmaets samlede eiendomsmasse i Sør-Norge samles i det heleide selskapet B.O. Steen Eiendom

AS. Samme år overtas samtlige aksjer i Nordisk Bilimport AS, og det etableres et nytt selskap for

finansiering, Bertel O. Steen Finans AS.

1997 Erling Ihle går av som adm. direktør, og som ny konsernsjef ansettes Marius Steen, sønnesønn av

firmaets grunnlegger.

2000 Bilkonsernet får en omsetning på 6,5 milliarder kroner – den høyeste i firmaets historie.

2001 Bertel O. Steen fyller 100 år og tar i bruk grunnleggerens signatur som selskapets nye visuelle profil.
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